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  بسم هللا الرحمن الرحيم
  ! دعا سالح مؤمن است

  
 ايجابات پرور رحمت تالش از كس نمى خواهد

  (بيدل )  ءريبان ا ثربكشاگبد ست از دعا خالى 

اإليمان و التوبه و البكاء و  ل من الوسائل إليه ـاذن لعباده الدعاء و جع یالحمد ) الذ
  آله و أتباعه األتقياء ی عل الصالة علی محمد خاتم األنبياء و 

سپاس وستايش ذات مقدس پـروردگار عظيم الشأنی را سزاست كه با كمال بزرگی و بی 
خود  لطف و مرحمت، مهربانی و عطوفت خود را بر بندگان  نيازی و عزت ، درهای 

عاصی و مؤمن و كافر را اذن عام و  صالح و طالح، مطيع و  گشوده و كوچك و بزرگ،
بخوانند و  ساعت و دقيقه از شب و روز، گاه و بيگاه در خلوت او را  رخصت داده كه هر 

  نمايند. با خوِد او بدون واسطه مكالمه و خطاب 
  خوانندگان محترم!

اجابت  را مى داند  به شرط آنكه ما انسانها  عظمت ما پرورد:ار  فراموش نبايد کرد که:
 طريقه  خواندن وخواستن آنرا  ياد بگيريم. 

 پروردگار ما آنرا دوست دارد ودعا کنندگان نيز ازآن لذت می برد.دعا عبادتيست که 
دعا از جمله سنت های است که: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم تا آخرين لحظات زندگی 

  . از  طلب آن  دست بر نداشتخويش، يک لحظه هم 
دعا سالح  کار آمد مؤمن، دعا ستون دين مٔومن است، دعا وسيله است که دين مؤمن را 

بدينوسيله  رب العزت دلش  آرام می گيرد، و ه ٔمؤمن با طلب دعا از بارگا ،نورميبخشد
  .عقده های دل خويش را باز می نمايد

) (مرا   152البقره آيه  ۀسور» (  فـاذكرونى أذكـركم«  پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:
  ) 41(سورۀ  االحزاب : آيه  »أذكـرو هللا ذكر ٱ كثير ا«ياد كنيد  تا  شما را ياد كنم ) 

  پروردگار را بسيار  بسيار  ذكر كنيد). (
در بسياری از اوقات در روزگار زندگی انسان حاالتی  پيش می ايد که ضرورت با راز 

  دارد، غرض گفتن اين راز  جز  هللا کسی ديگری  سزاوار ومحرم نيست.ونياز 
به جز ذات اقدس که هميشه مواظب بندگان است و به محبت خاصٔه ربوبيت به بنده اش 

َوإَِذا َسأََلَک ِعبَاِدی َعِنّی فَِإِنّی َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن  «:خطاب کرده ميگويد 
) (هر گاه   186( سوره  البقره :آيه . »فَْلَيْستَِجيبُواْ ِلی َوْليُْؤِمنُواْ ِبی َلعَلَُّهْم َيْرُشُدونَ 

بندگان من  از تو  در باره من  سؤال كردند همانا  من نزديكم وجواب مى دهم به دعا 
دستور پس  الزم  است از   وفرياد هردعا كنند ه اى كه مرا  به دعا  وفرياد مى خواند.

هاى من اطاعت نمايد، وسپس ايمان بياورند باشد كه راه راست  را بيابند  وبه مقصد 
  رسند.).

بلی، جهت پذيرش دعا، شرط آنست که : اوالً به خالق يکتا ايمان آورد و دعوتش را 
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 بطور يقين از صفای قلب قبول کرد.
اْدُعوِنی أَْستَِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َوَقاَل َربُُّكُم « :همچنان پروردگار با عظمت ما ميفرمايد 

) شما را  مرا بخوانيد تا (درخواست».( يْستَْكِبُروَن َعْن ِعَباَدِتی َسيْدُخلُوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ 
ورزند به زودى با ذلّت وارد دوزخ  ! كسانى كه از عبادت من تكبّر مى اجابت كنم

  ) 60شوند! (سوره غافر آيه  مى
 زرگوار محمد صلی هللا عليه وسلم در حديث قدسى فرموده است:پيامبر ب

من با بنده خود  هستم تا زمانيكه بنده  » ( أنا مع عبدى ما ذكرنى  و تحركت شفتاه بى « 
به ياد من باشد ، من با بنده خود هستم تا زمانيکه لبان بنده ،  به ذكر من در حرکت 

  باشد.)
مل ابن آدم من عمل  أنجى له من عذاب هللا من ذكر ما ع«  در حديثی ديگری آمده است:

بنى آدم هيچ  عملى  را انجام  نمى دهد  كه مانند ذكر خداوند  متعال » ( هللا  عزوجل 
اورا از عـذاب نجات  بخشد). اصحاب كرام  گفتند  يا رسول هللا: جهاد  هم مثل  ذكر 

تضرب بسيفك حتى ينقطع ثم تضرب وال  الجهاد فى  سبيل هللا اال  أن « نيست؟  فرمود: 
(جهاد هم ما نند  ذكر  نيست مگر  اينكه  با » به حتى ينقطع، ثم تضرب  به حتى  ينقطع 

شمشيرت  جهاد كنى  تا شكسته  مى شود دوباره  با شمشير  ديگرى   جهاد  كنى تا انهم  
  ى گردد ).مى شود باز با شمشير ديگرى به جهاد بپردازى  تاسومى هم شكسته م شكسته

هر كه دعا نكند  هللا تعالى  از  او ناراض  مى  «همچنان در حديث ديگری می فرمايد: 
 .»گردد 

عبادت، دعا بحيث سالح بحيث  مغز  علماء دعا راواقعآ هم  در اداب دين مقدس  اسالم 
مؤمن، دعا بحيث ستون دين  مقدس اسالم ودر نهايت دعا بحيث نور آسمان وزمين 

  نموده اند.معرفی 
نعمان پسر بشير از پيامبر صلی هللا عليه وسلم دعا را بمثابه عبادت معرفی  داشته 

( جامع الصحيح شيخ  دعا همان عبادت است»  الدعاء هو العباده« ميفرمايد : 
 )3086- 2654- 1312آلبانی

سالح لی رضی هللا عنه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم دعا رامنحيث  حضرت در روايت 
الدعاء سالح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات «مؤ من معرفی داشته ميفرمايد : 

  .(دعا سالح مؤمن، و ستون دين، و نور آسمانها و زمين است)» واألرض
محدثين مينويسند  روزی يکی از صحابه از پيامبر صلی هللا عليه وسلم در مورد اينکه 

»  جوف اليل و دبر الصلوات المکتوبات:« ائيکه کدام دعا مستجاب ميگردد،  فرمودند:دع
دعا که در دل شب و بعد از نمازهای فرض صورت گيرد زياتر مورد استجابت  :يعنی

 )   3499قرار ميگيرد. ( ترمذی 
بنا زمانيکه چنين لحاظاتی ذيقيمت برای مؤمن مسلمان در جوف اليل وفراغت  از نماز 

های فرضی مساعد ميگردد، ما بايد اين موقع را مناسب شماريده ودست به دعا بلند نمايم. 
تعدادی کثير ازعلماء بدين عقيده اند که: انکار از طلب دعا بعد از نماز های فرض کفران 

 نعمت است. 



 است  مؤمن سالح     دعا

 

 

4 

نبايد آنقدر مغرور عباداتش شود که دست از طلب دعا بردارد، ور نه احد من الناس  بنده،
 تا رحمت خداوند بر وی نباشد بوی جنت به مشامش نخواهد رسيد.

اللهم أصلح لی دينی الذی هو عصمة أمری، وأصلح دنيای التی جعلت فيها معاشی: « 
ک وأعوذ بک منک، ال اللهم إنی أعوذ برضاک من سخطک، وأعوذ بعفوک من نقمت

الهی  پروردگارا ! ». مانع لما أعطيت، وال معطی لما منعت، وال ينفع ذا الجد، منک الجد
کن که زندگيم  . و دنيايم را اصالح  که پاکی و پاکدامنی من در آن است کن   دينم را اصالح

 در آن است.
غضب تو به عفو و  از خشم تو به خـرسندی و رضای تو پناه ميبرم رضای و از خداوندا

 ، و ازتو، به تو پناه ميبرم. برم گذشت تو پناه می
کسی  ، کنی تواند مانع آن باشد و چيزی راکه تو منع کسی نمی ، چيزی راکه تو عطاکنی

 تواند آن را اعطا کند. نمی
صالح  هيـچ بخت و عظمت و ثروتی در پيشگاه تو بندگان را بکارنيايد، بلکه تنها عمل

 .شود می وکردارشايسته برايشان سودمند واقع
 »أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء «پروردگار با عظمت ما ميفرمايد : 

كند و  يا ( كيست)   آن كس كه درمانده را چون وى را بخواند اجابت مى« (  يعنی: 
 )  62) (سوره نمل: آيه  .گرداند گرفتارى را برطرف مى

ليه و سلم می فرمايد: (ليس شـیء أكرم على هللا تعالى من الـدعاء) پيامبر صلى هللا ع
  ».نزد خداوند چيزی گرامی تر از دعا نيست«(ترمذی و احمد) يعنی: 

پروردگارا  هر گاه  مر ا ديدى  كه از مجالس ذاكرين  «  د عليه  السالم مى فرمايد: وؤدا
پايم  را شكسته گردان !  رسيدنم به آنان،مجالس غافلين  قدم بر ميدارم . قبل از  به سوى

 »چون  اين نعمت بزرگى  است كه آن  را بر  من ارزانى  مى كنى 
ليس شى ء  اكرم  على هللا  عزوجل من «  در حديثی از ابوهريرة  (رضی ) آمده است: 

  هيچ چيزى به نزد خداوند  گرامى تر  از دعا  نيست ).»( الدعا 
هر گاه  جماعتى با هم  جمع  شدند وبه ذكر  خدا  « ميگويد:سفيان بن عيينه ( رح ) 

مشغول  شدند ،  شيطان  ومال دنيا  با هم  در گوشه اى مشغول نظارت ميگردنند،  
شيطان  به دنيا  مى گويد:  نمى بينى اينها به چه كارى مشغول اند ؟  دنيا  مى گويد: 

ن  را مى گيرم  وآنان را  به سوى  تو بگذار  آنان  از هم  جدا  شوند  آنگاه  گريبان شا
 »مى آورم.

در حديث  شريف امده  است كـه : اگر به مفاهيم قرآنى واحاديث نبوى وهدايات  اسالمى  
نظر به اندازيم در خواهيم يافت كه : دعا وسيع ترين   نوع از عبادت  خضوع  وبندگى 

المى  تاثير  وسعيى  تربيتى  در برابر خداوند به شمار رفته و مانند  ساير عبادات اس
  وتكاملى بر انسان  مى بخشد .

 واقعٱ  هم همانطوريكه پروردگار عالميان   فرموده است كه  دعاى  دعا  كننده  را  مورد
   .»اجابت قرار ميد هم 

علماء ميفرمايند : دعاء همان درخواست آمرزش و رحمت و گذشت و برآمدن نياز ها از 
   خداوند می باشد.
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  ء جزو عبادت هايی است که خداوند ، عز وجل، را خوشنود می سازد.دعا
فقط يك درخواست  خشك وبى روح در جهاد اكبر با هوى وهوس ،  نيست ،  بلكه  « دعا 
   باطن قرآن است .» دعا «  

دعا تكيه گاه مطمين  معنوى است كه انسان  براى خود  در مبارزه  با مشكالت ايجاد  
  رزه  با هوى وهوس  نفس وجنگ  درونى  اسلحه انسان  ، دعا  است  .می نمايد. در مبا

  ای است که تيرش دروقتی سختی ومصيبت  به خطا نمی رود، دعا ذخيره دعا، اسلحه
  مؤمن در شدت و سختی است.

 دعا اسلحه انسان مهذب ورجعت  عاجزانه انسان بسوى پروردگار  است وبس .
اش   به سوى  مخلوق  نيست  كه عطا ء اش  ناچيز  دعا  كننده  واقعى سمت  وتو جه 

وبخيالنه باشد . بلكه دعا كننده واقعى رجعت اش   به سوى پروردگار با عظمت است ،  
 است .»  مالك  يوم الدين« بسوى  پروردگارى كه 

الدَُّعاُء ُهَو «از نعمان بن بشير رضی هللا تعالی عنه مرويست که آن حضرت فرمودند:  -
  »دعا همانا عبادت است». «اْلِعبَاَدةُ، ثُمَّ َقَرأَ َوقَاَل َربُُّكْم اْدُعوِنی أَْستَِجْب َلُكمْ 

در ترمذی و ابن ماجه و نسائی و ابوداود و احمد آمده است، و در روايت مستدرک حاکم 
  ). 491، صفحه 1(جلد  » الدَُّعاُء ُهَو اْلِعَباَدةُ «موجود است: 

  »ستدعا همانا عبادت ا«
الدَُّعاُء ُمخُّ «و در ترمذی از انس بن مالک رضی هللا تعالی عنه روايت گرديده است:  -

  دعاء مغز عبادتست.» اْلِعَباَدةِ 
در مستدرک حاکم از علی مرتضی مرويست که آنحضرت صلی هللا عليه وسلم فرمودند  -
يِن، َونُوُر ال«: دعاء سالح مؤمن و ».سََّماَواِت َواألَْرِض الدَُّعاُء ِسالُح اْلُمْؤِمِن، َوِعَماُد الّدِ

  ستوِن دين و نور آسمانان و زمين است.
نيز در مستدرک جلد اول از انس رضی هللا تعالی عنه روايت شده که رسول گرامی  -

  ».فإنه ال يهلك مع الدعاء أحد«فرمودند: 
که رسول هللا  در ترمذی و ابن ماجه از ابوهريره رضی هللا تعالی عنه روايت شده است -

ِ َعزَّ َوَجلَّ ِمَن الدَُّعاءِ «فرمودند:  صلی هللا عليه وسلم  َّj هيچ ». «َليَس َشیٌء أَْكَرَم َعلَى
  ».باشد چيزی مکرمتر از دعا نزد هللا نمی

أفضل العبادة هو «از ابن عباسب روايت شده است:  491صفحه  1و در مستدرک جلد  -
 ».نا دعاستبهترين عبادات هما». «الدعاء

اگر به مفهوم وجوهر  دعا که در احاديثی نبوی تذکر يافت ،  توجه نماييم  در خواهيم  
يافت كه هدف  دعا كننده  اينست كه پروردگار ا نسان را  به حضور خويش قبول نمايد   

 وانسان  هم  خالق خويش  را مالقات نمايد.  
آن  رجعت  عاجزانه به سوى  حكمت ومفهوم  دعا  در  روح دعا نهفته است . كه

پروردگار  است  ، به سوى خداى كه همه هست وبود  ما به   دست بال كيف  او است ، 
« ذات  الهى  قابليت ، ناتوانى  وما يحتاج   مارا بسيار خوب مى داند، ذات باريتعالى  

  است .» خالق كل شى ء  وهو بكل  شى عليم 
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 تعريف دعا:
 ,Prayerگليسی بمعنای ودر زبان ان  که جمع آن ادعيه است »دعو  «دعا از ريشه 

Blessing, Benediction   ،نيايش کردن، درخواست حاجت  در لغت  به معنى آمده
. آمده است فرا خواندن، دعوت  كردن، گوش  دادن به كسى  يا چيزى  از خداوند کردن، 

همزه يعنی ( دعاء) نوشته  در زبان دری و پشتو بدون همزه ( دعا) و در زبان عربی با
 .ميشود

 در اصطالح : 
از پيغمبر صلى هللا عليه وسلم  در اوقات  معين براى  طلب  خواندن جمله هاى ماثور

ورده شدن حاجات  است  ونياش كردن، مدح  وثنا ،  نفرين، تحيت  وسالم آآمرزش  وبر 
  ودرود  و تضرع  وخشوع.

يعنى  ارتباط  متداوم ( شخص دعا كننده )  با مدعو (  طرف  خوانده شده ) يعنى   ،دعا
  خالق  اليزال كه پروردگار عالميان  است.

دعا  ، عرض نيازخالصانه   به سوى پروردگار  وخواستن  نيازمند يها  از اوست  كه از 
« كه ميفرمايد: فيض وفضل  هميشه ونامتناهى  اش  به بنده  خويش بر اساس  حكم الهى

 ، هر  گاه  اورا  بخواند  در هاى سعادت  به روى  او باز ميگردد. »ادعونى استجب لكم
دعا در طول تاريخ  حيات بشريت  وجود داشته وبطور يقين خدمت شما  بعرض ميرسانم  

تا اينکه آنسان  در کره خاکی زمين زنده است تا ابد  به آن  محتاج خواهد بود ،  اولين 
  كه  روبه در گاه  الهى نمود  ودعا كرد  حضرت  آدم  عليه وسلم  ابو البشر   بود.  كسى

مطابق به برخى از روايت  آدم  عليه وسالم بعد از هبوط به زمين، دست  به سوى 
پروردگار بلند نمود،  وهمان بود كه دعا  اش مستجاب شد  ومژده  جنت  وبشارت  

  بخشش  به او رسيد.
سوره بقره  ) ميفرمايد : پس  آدم  از خداى خويش    ٣٧د  پاك در ( آيه: طوريكه  خداون

 كلماتى  آموخت  كه آن  كلمات  سبب پذيرفتن  توبه  اوشد .
 :ءثير دعاأت

مده است دعا نه تنها  براى انسان  در موقع  كه آبعمل   ءطى  تحقيقات كه توسط  علما
براى حاجت خويش  دست به دعا مى زند  مفيد وسود مند مى باشد، بلكه  محتاج  باشد  و

دعا زمانيكه تقاضا وحاجت  هم در ميان  نباشد براى انسان سودمند ، مفيد وضروری 
 ميباشد . 

اساسٱ فرياد رسى ، نيكو كارى  ودلسوزى  زمينه را  براى  بهبود  يافتن انسان  فراهم 
  مى سازد.

ست وهمين آرامش  است  كه در روح  ومغز  انسان  نوعى   دعا آرامش بخش  دلها
انبساط  ايجاد ميكند  وروح را  از  حالت  خمودگى  بيرون  مى آورد  وبه حركت  وا 

  مى دارد  وگاهى   روحيه  دالورى  وقهر مانى  به دعا كننده مى بخشد.
پيروزى  ، واستحكام    دعا به انسان متانت  در  رفتار ، انبساط  وشادى  درونى ، استعداد

در استقبال  از حوادث  مى دهد  وبدين وسيله  انسان  توجه  زيادى  به ذات اقدس الهی   



 است  مؤمن سالح     دعا

 

 

7 

  پيدا  مى كند  ومانند  ساير عبادات  اثر  تر بيتى  دارد.
دعا  روح ايمان  را در نفوس  بر  مى انگيزد . وانسان  لذت ارتباط  با پرودگار  را 

  درك  مى كند . 
انسان  را متكى  به پروردگار با عظمت   ومستقل  مى سازدواز اتكاى  به ديگران   دعا

  بى نياز  مى كند. 
دعا  حب الهى   را در دل  رسوخ  مى دهد  ونفس  را از مشغله هاى  بيهوده رها مى 

  كند.  وچراغ اميد را در قلب  ودل انسان  روشن  مى سازد.
محتاج  به سوى خداوند  كريم وتوانا است . دعا كليد دعا  كشش  بنده  ضعيف  ونيازمند و

  ووسيله  قرب الهى لب عبادت ، مغز واساس  طاعات  وحيات روح است.
  دعا  موجب  نزول بركات  وشرح صدور  در انسان  مى شود .

 دعا  چراغ جان است ، جانها را  برمى  اروزد  وزبانها را معطر  مى سازد.
دعا  در فر دواجتماع  تاثير  بسزاى دارد. به ياد داشته باشيد در جوامع كه به دعا  

  به تبا هى  وبر بادى عظيمى  مواجه  ميگردد.   نمی اورند  ونيايش  توجه واهتمام بعمل  
دعا سدى در برابر  گناهان    .هرانسان خدا پرست  استدعا اطمينان بخش  دلها  وفضيلت 

   وانحرافات است.
دعا باعث  تقويت  معنويات  وارج  وارتقاى  عبادت  مى گردد. دعا كننده  همواره  با 

ريسمان  استوار  خود را با پروردگار  محبوب خويش  پيوند  مى دهد وبدين وسيله  از 
  ورطه  گرفتاريها  نجات مى يابد. 

  ضامن سالمتى انسان است:،دعـا 
وعقيده اند که دعا ، ضامن سالمتی  انسان است از تعدادی کثيری از علماء بدين باور 

  جمله:
استاد  پوهنتون  هاروارد از جمله اولين شخصی که در »  هربرت بنسون «  داكتر 

  مورد فوايد دعا تحقيقات خوبی علمی بعمل اورده ودر مورد معجزه دعا مينويسد:
ی ( از جمله مسلمانان، يگانه جمله مشترکی دعايی  که بين همه  پيروان اديان ابراهيم« 

  .ميباشد» پروردگارا ! به ما رحم کن  « مسيحيان، يهوديان وکاتوليکها وجود دارد جمله: 
مى فرستند ، پروتستانها  اكثرٱ در اولين بخش دعاى »  شالوم   «يهوديان  درود  صلح  

 .بر مى گزينند»  سرود بيست سوم « رادرآغاز  » آفريدگار « خويش كلمه 
( هربرتبنسون ) حتى  به سپورتمينان وورزشکاران  هم  پيشنهاد ميكند كه اگر  داكتر 

مطلوبى  هنگام  مسابقه دعـا نمايند  نيرومندى  بدنشان  بيشتر ميگردد، و تاثيرات
  مى گذارد.  برعضالت بدنش بجا ء

«  كارل گوستاو يونگ روانشناس مشهور سوئيسی در باره قوت وصالبت دعا مينويسد:
نماز ودعاى  جمعى ، بهره گيرى  از حيات  فائق ومتعالى است  كه برتر از همه    واقعه

(جهان » مرز ها  وحدود  زمانى  ومكانى است ولحظه اى جاويد وابدى  در زمان است.
   )٢۶٧نگرى  كارل  يونگ ، ترجمه جالل  ستارى ، صفحه 
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   داكتر  توماس هاى اسالپ  انگليسى  ميگويد:

داكتر  تـوماس هاى « يكى  از  مؤثرترين  عوامل  ايجاد  خواب آرام  دعا ميباشد. « 
اسالب  ميگويد من  طبيب  هستم  وبعد  ازشش سال   طوالنى  تجربه در اين  رشته   

دعا كردن  در ميان مسكنهاى مغز  واعصاب،   طبيعى ترين  وكامل « دريافتم كه  : 
آيين زندگى ، ديل  كارنگى ، ترجمه  ريحانه  .» ( ترين  تداوى به حساب مى ايد 

    .) ٢۶٧جعفرى  وپروين  قائمى ، صفحه 
در شهر  نيويورک ) در مورد  1842متولد سال ( روانشناس مشهور    ويليام جيمز

  دعا مينويسد:
اتصال  با روح عالم  خلقت  ويا جان  جانان ... كارى  دعا ونماز  ويا به عباره ديگر،« 

  است  با اثر  ونتيجه. 
نتيجه آن عبارت  است  از ايجاد  يك جريان  قدرت  ونيرويى  كه به طور  محسوس   

تفصيل موضوع را ميتوان در رساله دين وروان  ،  ».( داراى  آثارمادى  ومعنوى  است 
  .مطالعه فرمايد) 177ائنى ، صفحه ويليام  جيمز  ، تر جمه  مهدى  ق

  اما نوئل  كانت  مى گويد: 
وقتى دعا  با  شكوه عظمت وجالل اجرا شود ...  در وجود انسان  تاثير  بسيارى  « 

دارد ... انسان  هر گاه  به دعا ونياش  بپردازد ، وضع  وحالى  كه در  تمام  زندگانى 
،  بهار  ۶و۵رزك نشريه  ارغنون ، ش »( اش  بر او حاكم  است ، تغيير مى كند. 

  ) ٣١٨، صفحه   ٧۴وتابستان  
 آلكسيس  كارل  در باره دعا مينويسد: 

اگر انسان خواستار فهم ودرك   واقعى  دعا باشد  بايد آنرا در  قرآن عظيم الشان وسنت   
  پيغمبر اسالم محمد صلی هللا عليه وسلم جستجو نمايد. 

دعا  تنها يك  عبادت معمولى نيست، بلكه دعا نوعى از حالت است  كه از  «او ميگويد: 
روح  شخص دعا كننده  بر مى خيزد. دعا  نيرومترين  شكل از انرژى  است  كه 

  شخص ميتواند  آنرا توليد كند.
تاثير دعا بر روح  وجسم انسان  به آن اندازه  قابل  اثبات است كه تاثير غدد ترشح كننده 

نتايج  آن را ميتوان  از راه  افزايش  كار آمدى  بدن،  بزرگتر  شدن نيروى   وبدن،  
فكرى، زيادتر شدن  طاقت  اخالقى،  وعميقتر شدن  فهم  انسانى  از واقعيت  هايى  كه 

  با  روابط بشرى  همراه است  اندازه گرفت.
  د: ـا مى گويـالكسيس كارل در تعريف دع

دعا  پروازروح است به سوى  خدا  يا حالت  پرستش  عاشقانه اى است  نسبت به آن  « 
مبدئى كه معجزه  حيات  از او  سر  زده است  وباالخره  نياش  نمودار كوشش  انسان  

است براى ارتباط با آن   وجود نامرئى ، افريدگار همه هستى ، عقل كل ، قدرت مطلق ، 
  )  ۴٢و ۴١الكسيس كارل ، ترجمه شريعتى ، صفحه  نيايش ، .» ( خير مطلق 
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  د: ـن داير مى گويـدكتر وي

من در حين نماز  به شيوه اى  باور  نكردنى  از نور  الهى برخوردار  مى شوم « 
واحساس مى كنم  كه همه وجود من  روح است  هر چند كه نور  از داشتن  جسم  اگاه  

روحانى  وسير  وسياحت  در عالم  روح  به جسم  هستم ؛ وهنگامى  كه از  اين احساس  
خود بــاز  مى گردم  احساس قدرت مى كنم ؛ وطورى  تصور  برايم بوجود مى ايد كه 

گويا جسمم  به انرژى  بيشترى مجهز  گرديده است. ) در مان  با عرفان ، داكتر  وين  
 )  ٣٠٨داير ، ترجمه  جمال  هاشمى  ، صفحه  

  نويسد:ديل كارنگى مى 
هنگامى كه احساس مى كنم  كه خيلى عصبانى هستم  خودم را به اولين  كليسا كـه « 

  اش باز بـاشد ميرسانم، چشمم را مى بندم  ودعا مى كنم  . دروازه 
آيين »  ( درهمين حال متوجه ميشوم كه اعصابم وجسمم آرامش بيشترى يافته است.

 .) ٢٠٣رى  وپروين  قائمى ، صفحه زندگى ، ديل  كارنيگ ، ترجمه  ريحانه  جعف
 د:ـراش، يکی از بنيانگذاران علم روانشناسی می گوي

مذهب آنقدر برای پرورش و سالمت روح و روان انسان اهميت دارد که اکسيجن برای 
  تنفس انسان.

ايمان بدون شک مؤثرترين تداوی اضطراب است فقدان ايمان خطری است که شکست 
 .های زندگی هشدار می دهد انسان را در برابر سختی

همانطور که امواج خروشان وغلتان اقيانوس نمی تواند آرامش ژرفای آن را برهم بزند و 
امنيت آن را پريشان کند دگرگونی های سطحی و موقتی زندگی نيز آرامش درونی انسان 

 .را که عميقاً به خداوند ايمان دارد بر هم نمی زند
  دکتور يونگ می گويد: 

ا تن را که به من مراجعه کرده اند معالجه وتداوی نموده ام  اما از ميان من صده
سالگی به بعد حتی يک  ٣۵مريضان  که در نيمه دوم عمر خود به سر می برند يعنی از 

مريض را نديديم که اساساً مشکلش نياز به يک گرايش دينی از زندگی نباشد. آنها به اين 
ودند که جوهر دين و باورهای دينی را در نيافته بودند دليل گرفتار مريضی  روانی شده ب

 .لذا با بازگشت به اين ديدگاههای دينی به طور کامل تداوی  شدند
 :دکتر کارل ژنگ گويد

در مورد مريضان  که در مقام معالجه به من مراجعه کرده اند، مطمئنا می توانم بگويم 
چيزهايی را که مذاهب زنده ی هر  که مريضی  و کسالت روانی همه ی آنها اين بود که

عصر به پيروان خود بخشيده اند، آنها از دست داده بودند و هيچ کدامشان تا مادامی که 
(بشر امروزی در جستجوی » دلبستگی به يک عقيده ی مذهبی پيدا نکردند بهبود نيافتند.

   ). 5خدا ، صفحه 
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 نتيجـه كلى: 

اش  درروح  وجسم انسان  تاثير  مثبت گذاشته  در اينجا هيچ جاى  شك نيست كه دعا وني
  وتوانمندى انسان را  در  مبارزه  با مشكالت  بيشتر مى سازد. 

ميان  دعا  ونياش  وهدايت  انسان   دعا   در حل مشكالت  انسان  تاثير  بى نظيرى دارد. 
  ارتباط  عميق  وجود  دارد. 

آشفتگى  واضطرابات  با دعا  ونماز   دعا ونياش ضرورت و نياز همه  انسان ها  است. 
تدواى گشته  وطوريکه در فوق متذکر شديم دعا  حتى در ميان مسابقات سپورتى   تاثير 

 معجزه اسايى براى انسان  مى بخشد.
  ابن قيم الجوازی: اثرات دعا نزد

 شيخ ابن قيم الجوازی  يکی از علمای شهير جهان اسالم که در قرن هشتم  
  ميالدی ) می زيست در مورد 1349ميالدی  1292هجری  751هجری   691( 

مثال دعا بدين گونه است که شخصی تحت حمايت پدرش « مينويسد:بر انسان اثرات دعا 
ها به او بدهد و او را به خوبی تربيت  باشد و پدرش از بهترين غذاها، نوشيدنی و لباس

  نمايد و او را به اوج ترقی و پيشرفت برساند.
پدری که سرپرستی و تمام منافع پسر را بر عهده دارد، فرزندش را برای کاری چنين  

فرستد. پسر برای انجام مأموريت ناگزير است از راهی برود که  به جای ديگری می
کند، دست و  دزدان ،راهزنان و دشمنان زيادی در آن هستند. دشمن او را دستگير می

کند و با وی رفتاری بر عکس  ويش منتقل میبندد، او را اقامتگاه خ پايش را محکم می
  نمايد. اش می گيرد و به بدترين شکل ممکن شکنجه رفتار پدر در پيش می

آورد و با سوز و افسوس فراوان  های پدر را به ياد می درآن زمان است که فرزند نيکی 
 اش را به ياد کند؛ پسراسير هنگام اسارت گذشته های پدردرحق خود ياد می ازخوبی

  انديشد که چطوراسير و دربند دشمن شده است. آورد و به حال خود می می
داند که عاقبت  شود و می زمانی که فرزند در اسارت دشمن است وهر لحظه شکنجه می 

کند که پدرش آنجاست؛ در آن هنگام پدرش را  سرزمينی می اورا خواهند کشت،رو به
اندازد که گويی  را طوری به زمين می شتابد و خودش بيند؛ بدان سومی خيلی نزديک می

  طلبد.  خواند و از او کمک می پيش پای پدر افتاده و در آن حال پدر را به فرياد می
حال اگر پدر آنجا حضور داشته باشد و فرياد و فغان فرزندش را ببيند و مشاهده کند که 

باشد. آيا  می بارد و دشمن نيزدر تعقيب او و در پی کشتنش های پسرش می برگونه اشک
ی پروردگاربا  امکان دارد که فرزندش را در آن حال تنها بگذارد؟ بنابراين، در باره

تر است، چه گمانی بايد داشت؟ خدای  عظمت که نسبت به بندگانش از پدر و مادر مهربان
اش خواهد کرد در آن هنگام که بنده به سوی او بگريزد و  ای با بنده متعال چه معامله

به درگاهش بيفکند و رخسارش را بر خاک آستانش بمالد و زار زار بگريد و  خودش را
  بگويد:
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کننده و  ترينی که جز تو رحم ای خدا! ای خدای من! ای ارحم الراحمين و ای مهربان
گری نيست! ای تنها پناه و ای تنها فريادرس! من فقير و گدای درگاه تو هستم و به  ياری

ام؛ هيچ پناه و نجاتی از عذاب تو نيست جز بازگشت  يد بستهتو پناه آورده و به تو ام
وانابت به سوی تو. تو پناه و ياورمن هستی . ( اين موضوع  : را ميتوان در مدارج 

  ) به تفصيل مطالعه فرمايد.)430 – 429/ 4السالکين 
  :  ءارکان دعا

  همانطوريکه ياد اور شديم  دعا به منزله عبادت ويا خالصه عبادت است  بناء   مراعات 
   كردن آداب  دعا جز اساسى وركن عمده آن بشمار ميرود. 

يكى از اركان  اساسى دعا داشتن اخالص كامل  به هللا تعالى است .انسان زمانيكه 
مصروف دعا ميباشد بايد به يقين كامل  درخواست  بعمل اورد  واز تذبذب ،  شك دو 

  دلی وبى يقينى بايد دست بر دارد. 
ده بايد با مثآل  اين  طور نه گويد  كه اگر تو ميخواهى غم مرا دور  كن ، بلكه  دعا كنن 

عزم، جزم و قاطعيت دعا كند ويقين كامل به اجابت آن داشته باشد و اميدوار هم باشد بايد 
  بگويداى هللا اين غم ودشوارى كه من به آن مبتال ام از من دور  نما.  

اليقل أحدكم إذا دعا ، أللهم اغفرلى إن شئت « پيامبر  صلى هللا عليه وسلم فرموده است : 
 » منى إن شئت ، ليعزم  المسئلة فإنه ال مكره له، اللهم أرح

( هر  گاه يكى از شما  دعا  مى كند  نبايد  بگويد : خداوندا  اگر  مى خواهى  مرا  
ببخش ! اگر مى  خواهى به من رحم كن ! بايد دعا  به صورت جزم وقاطعيت باشد ،  

  كند ).  چون  هيچ چيزى قدرت ندارد  خداوند  را ملزم  به انجام  امرى
  : شرائط دعا

  شرايط دعا می فرمايند :مورد علماء در 
  و وسايط درقبضه  اسباب  همه  باشد که  داشته  و يقين  دانا بوده  الهی  مطلقه  قدرت  به - 1

  باشد. می  تسخير وی
باشد  غافل   که  دعا کند زيرا خداوند دعا را از قلبی  راستين  و نيت  با حضور قلب - 2

  پذيرد. نمی
اجتناب  از پوشيدن  لباس  حرام  از  نوشدنی هاى حرام  واز وسائل  كسب وكار   - 3

  حرام.
  نشود.  و دلتنگ  ملول  از دعا کردن - 4
  باشد.  و شرعا مطلوب  دعا بايد از امور جايز بوده - 5
  نباشد.  مسلمانان  حقوق  دعا عليه - 6
  قطع  صله  رحمى.  دعا نه كردن  به گناهى  وامر بدى  وبه - 7
  آنچه كه از ازل  مقر ر ومعين شده  به تبديلى  آن دعا  نكردن ( مثآل تبديلى  جنس ). - 8
  در دعا از حد  تجاوز  نه كردن كه دعا  شيئى  نا ممكن  ومحال  را هم  بكند. - 9

  در قبوليت  دعا  اظهار  شتاب  كارى  وبى صبرى  نمودن . - 10
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  يادداشت ضروری:

ضرورياتی که به وقت دعا کردن و قبل و بعد از آن بايد رعايت شود، اعتماد به  يکی از 
  مان است. خداوند در استجابت خواسته

دعای خويش را با ايمان هر چه بيشتر خواندن و آنرا مستجاب شده دانستن ، شايد 
 مهمترين مؤلفة دعای مؤثر و اجابت آن است.

  ا:ـمستحبات دع
اغاز  وانجام دعا  بايد با حمد اولين نقطه که در دعا بايد مراعت گردد ، اينست که :  - 1

و  دعا كننده  بايد در  دوران  دعا  قوآل وعمآل  آغاز يابد ،باعظمت پروردگار   وثنا ى
  را  در نظرداشته باشد . پروردگار با عظمت احترام 

  عليه وسلم  درود  وسالم  خواندن.قبل از دعا ء وبعد آن  بر پيغمبر  صلى هللا   - 2
با وضوروى بقبله ، دو زانو  نشسته ودعا خو يش را با صداى آرام  ونه بسيار آهسته   - 3

  بلكه متوسط  به دعا  مشغول شود. 
مثل  سائلى هردو دست را  تا برابر شانه  كه سفيدى زير بغل  اش نمايان  شود  بلند  - 4
  جدا جدا  كشاده  وپهن  نمودن دعا نمايد .نمايد  وانگشتان دست  خويش را  

إن ربكم حيی كريم يستحی « روايت است كه پيامبر صلی  هللا عليه وسلم فرموده است : 
خداوند  زنده  وگرامى است ، شرم  مى » ( من عبده إذا رفع يديه إليه أن ير دهما صفرٱ 

اينكه آنها  را خالى  مسترد   كند  از بند ه  خود  هر گاه دستانش  را به سوى او بلند  كند
»( ولقد يسرنا  القرآن للذكر « نمايد ) . (  بخارى  كتاب التوحيد باب  قول هللا تعالى : 

   ) ۵٢١/١٣فتح البارى ) 
هنگام دعا ء بايدانسان در حال عجز وانكسارى  با تضرع وزارى  با خشوع ، رغبت  - 5

  وترس دعا ء  را بخواهد :طوريكه خدازند  پاك ميفرمايد : 
  » إ نهم  كانوا يسارعون فى الخيرات  ويد عو ننا رغبٱ ورهبٱ «  

  عليه بوساطت ووسيله اسما ئ حسنى ،  انبياى كرام ، خصوصٱ نبى  اكرم صلى هللا - 6
  وسلم  و اولياء هللا  وشهداء  را دعا كردن .

  هردعا ء را سه بار  تكرار  نمودن يابراى  يك  مطلبى بار بار  دعا خواستن. - 7
پيامبر صلی هللا عليه وسلم   هر گاه  دعا  مى كرد  آن را سه  بار  ابن مسعود مى گويد :

واست  سؤالش  را سه بار  تكرار تكرار  مى كرد  وهر وقت چيزى را  از هللا   مى خ
  مى نمود.

خواست  چنين  دعائيكه  برتمام  حاجات وضروريات  طوريكه ازپيامبر صلی هللا   - 8
  عليه وسلم منقول است ،  شامل  گردد.

  براى نفس خويش ومادر وپدر،آل واوالد ، خوا هر  وبرادرخود دعا ء كردن. - 9 
اوند  تعالى چنين طلب  كند ، مثل  كه يك  نفر دعا كننده  حاجات  خويش را از خد  - 10

  گداى بسيار گرسنه  با اصرار و الحاح  از كسى  طعام  و يا پوشاك  ميخواهد.
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يكى از  قبل از دعا ء عملى نيك  بجا آوردن  وصلوة ( نماز ) حا جت را  خواندن  - 11
وبه كننده  به سوى عـواملى كه بر اجابت دعا  تاثيرعظيم وبسزاى دارد، توبه وبازگشت  ت

  هللا   است .
  :روايت کعب االحباردعا در

قبل از همه بايد  گفت که : کعب االحبار ( ابو اسحاق کعب بن ماتع الحميری االحبار) 
علمای شهير يهودی و از قبيله ذوالکيال ازکشور يمن امروزی  ميباشد،اوا ازجمله 

امير المومنين  حضرت عمر زيهوديت  به دين اسالم روی اورد ، ودرزمان حضرت 
  زندگی ميگرد.

ومعلومات  يکی از دانشمدان برجسته ومعروف عصر خويش بود ،وکعب االحبار  
وسيعی در مورد کتاب يهودا   هردوبخش عهد عتيق وعهد جديد وبخصوص درمورد  
داستانهای  پيامبران گذشته داشت ، روايات متعدد از آن در بخش داستان های دينی که 

  آل به اسر ائيليات شهرت از او بر جا مانده است :معمو
حضرت موسى  عليه وسالم  مردم به قحطى  درزمان :« وی طی روايت مينويسد 

شديدى مبتال گرديدند ، موسى عليه السالم  يكجا با بنى اسرئيل  براى درخواست  نزول 
باران  نباريد ، تا   باران بمنظور دعا  ونيايش  به پيشگاه  الهى  به صحرا  رفتند . ولى

بار مردم بيرون می  رفتند ومراسم دعا را بر پا ميداشتند  ، ولی با آنهم  از  سه  روز ده  
  باران خبری نشد .

خداوند  متعال به موسى عليه وسلم  وحى كرد : وفرمود ای موسی !  تا زمانيكه 
نى  اسرائيل  را درميان شما كسى باشد كه نمامى  وسخن چينى كند، من  دعاى تو  وب

   نمى پذيرم .
  موسى  گفت :
  پـروردگارا !

  كنيم  . بيرون خود    جمع آنكس كيست  تا ما  اورا  از 
خداوند  متعال  به او فرمود : اى موسى من شما را  از نمامى  وسخن چينى  منع  مى  

گى  از نمايم ، چگونه  خود م نمامى  كنم ؟  آنگاه  موسى به بنى اسراىيل  گفت : هم
نمامى  وسخن چينى  تو به كنيد وبه سوى پروردگار  باز گرديد . آنان همه توبه  كردند ، 

  سر انجام  خداوند  باران  رحمت خود  را بر انان  نازل  نمود. 
دعا ء كنند وشنونده هردو آمين ميگفتند  ، پس از دعا ء هردو دست را بر   ميگويند :

 روی   خود ماليدن .

  فضيلت دعا      
َوَقاَل َربُُّکُم اْدُعونِی أَْستَِجْب َلُکْم إِنَّ الَِّذيَن َيْستَْکِبُروَن َعْن ِعَباَدتِی َسَيْدُخلُوَن َجَهنََّم «

فرمايد: مرا بخوانيد، تا دعای شما را  پروردگار شما می) (۶٠(سوره غافر »َداِخِرينَ 
ورزند بزودی با خواری وارد دوزخ  اجابت نمايم همانا کسانيکه از عبادت من تکبر می

  خواهند شد.)
واْ َوإَِذا َسأَلََک ِعَباِدی َعّنِی َفإِنِّی َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن فَْلَيْستَِجيبُواْ ِلی َوْليُْؤِمنُ «
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بپرسند، پس چون بندگان من دربارهً من از تو )١٨۶البقره سوره ( »بِی لََعلَُّهْم َيْرُشُدونَ 
کنم، پس بايد  همانا که من نزديکم و دعای دعا کننده را هنگامی که مرا بخواند اجابت می

  دعوت مرا بپذيرند و به من ايمان آورند تا آنان راه يابند.
  الدعاء هو العبادة قال ربکم:«فرمايند:  رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می

  ٢/١٢۵٨،ابن ماجه ۵/٢١١مذی ،تر٢/٧٨ابو داود  »ادعونی استجب لکم« 
  فرمايد: مرا بخوانيد تا دعای شما را اجابت کنم. دعا همان عبادت است، پروردگارتان می

إن ربکم تبارک و تعالی حی کريم «فرمايند: آنحضرت صلی هللا عليه و سلم می  همچنان
، ابن ۵/۵۵٧،ترمذی ٢/٧٨ابو داود »يستحيی من عبده إذا رفع يديه إليه ان يردهما صفرا

براستی که پروردگار پربرکت و واالمقام شما زنده و ٢/١٢٧١ ،ابن ماجه٢/١٢٧١ماجه 
اش دستهايش را بسويش بلند نمايد، از بنده خود شرم  صاحب کرم است، و هنگاميکه بنده

  کند که دستهايش را خالی برگرداند. می
رحم إال أعطاه هللا بها ما من مسلم يدعوهللا بدعوة ليس فيها إثم و ال قطيعة «و فرمودند:

احدی ثالث: اما أن تعجل دعوته، و إما أن يدخرها له فی اآلخرة، و إما أن يصرف عنه 
هر ٣/١٨، احمد  ۵/۴۶٢، ۵/۵۶۶ترمذی »هللا اکثر«من السوء مثلها قالوا: إذا نکثر قال: 

د يکی مسلمانی دعايی کند که در آن دعا به گناه و گسستن پيوند خويشاوندی نباشد، خداون
شود، و يا  اش به او عطا می دهد: يا هر چه زودتر در دنيا خواسته از سه چيز را به او می

کند،  کند، و يا در مقابل آن دعا، شری را از او دور می آن را برای آخرتش اندوخته می
  گفتند: پس زياد دعا کنيم (آنحضرت) فرمودند: فضل خدا از دعای شما زيادتر است.

که به دنبال راه نجات است بايد که فقط و فقط پيرو آن چه خدا و  پس هر مسلمانی
اند باشد و اجازه ندهد چه خود و چه کسی ديگر(هرکسی که خواهد باشد)  رسولش آورده

چيزی به دين خدا بيفزايد، يا از آن کم کند . بنابراين طالب حق و دوستدار سنت پيامبر 
به آن هللا صلی هللا عليه وسلم  دا و رسولدهد جز آن که خ (ص)، هيچ کاری انجام نمی

گويند: (العبادات توقيفية)  امر فرموده باشند. و اين جاست که علما و دانشمندان اسالمی می
(واجب شدن عبادتها را خداوند تعيين فرموده است و هيچ انسانی حق دخالت در آن ها را 

  ندارد).
  مكروهات دعاء:

دعا کننده   در زياتر از اوقات ديده شده است که :يکی از مکروهات دعا اينست که  - 1
در وقت دعا ء،چشمان خود را به آسمان  می دوزد يعنی به طرف اسمان نگاه ميکند  
،نبايد فراموش کرد که اين دوختن چشم به آسمان نوعی از ريايی را در انسان ايجاد 

  ميکند  .
ا خويش را به تكلف  قافيه  بندى  يا خوش  الحانى  آغاز نمايد ، دعا  كننده نبايد دع - 2

يابا  قصد كيفيت نغمه سرائى بخود گرفتن ، چراكه  همه اين شيوه مخالف  حال  تضرع 
  وخشوع  مى باشد . 

  پيامبر بزرگوار اسالمی محمد صلی هللا عليه وسلم در حديثی ميفرمايد :
  اعتى پيدا ميشوند  كه از حد  دعا  خارج ميشوند )(جم» سيكون  قوم يعتدون فى الدعا « 
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طوريکه برخى از مفسرين ميگويند  كه اتخاذ اين روش مخالف صريح  روحيه اين  آيه 
  ».أدعو ا ربكم  تضرعٱ وخفية ان هللا  اليحب المعتدين :«  مباركه است 

م است  كه دعا  در دعا ء اجبار  واصرار  نمودن  مثآل  گويد كه اى  هللا  بر تو الز -3
  . مرا قبول كنى وغيره

همچنان در دعا ء  دررحم وكرم  خداوند ذوالجالل  تنگ نظرى  نمودن  يعنى  چنين  
گويد ( بمن  عطا كن  وبديگران  عنايت  نفرما )اجازه نمی باشد ودر مخالفت با اداب دعا 

  شرعی است.
 اشخاصيکه  دعاى شان  زود قبول ميشود:

صحيحه  ثابت ميشود كه دعای اشخاص ذيل زود قبول   از روايات  اسالمی واحاديثی 
 خواهد شد.

 مردم مجبور ، ناچار وبى كس ، 1-
 .گناه كار  يا كافر هم باشد لو اينکه مظلوم وستم ديده وشخص  2-
 دعاى  مادر وپدر  براى  اوالد  خود شان 3-
   خودش  دعاى  حاكم عادل ومنصف براى  رعاياى   4-
  دعاى  هر نيكو  كار، - 5
  دعاى  اوالد صالح  و خدمت گزار  مادر وپدر - 6
دعاى  مسافر  بالخصوص دعاى  مسافر حج (  حاجى ) هنگام بر گشتن  وقبل  از  - 7

  رسيدن بخانه.
  دعاى  روزه دار در  وقت افطار، - 8
   دعاى  مسلمان  براى    برادر  مسلمان  خود در حال  غيبت - 9

  دعاى   هر مسلمان تا وقتيكه  او  ظالم نباشدو حق مردم را تلف  نكرده باشد. - 10

    مريض: انسان  دعا
فرموده است   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که روايت نموده    خطاب  بن   ماجه ازعمر  ابن
  به  هرزمانيکه  » (إذا دخلت على مريض فمره فليدع لك.فان دعاءه كدعاء المالئكة :« 

   دعای او   بيگمان  چه   خيرکند.  دعای   برايت  که  بخواه  او  مريض رفتی  از  عيادت
     است ) .  نزديک  اجابت   به  تگانفرش   دعای  همچون
  به  موثوق  آن  راويان   و  صحيح  حديث  اين  :اسناد است  گفته  »الزوائد  «    صاحب

  . است  منقطع  حديث  ولی    باشند می

 :محالتيکه دعا درآن مستجاب ميگردد
  در اين هيچ جای شک نيست که: دعـا کرد ن در همه جا ممكن ومسموح ميباشد ، انسان

ميتواند در خانه  در سرك در موتر  در دفتر كار  در مزرعه در دكان ، در مكتب  ، در 
  پوهنتون  در مسجد  ، كليسا ،  در مندر ... وخالصه  در هر مکان  ومحل دعا نمايد .
در شرع اسالمی هيچ شر طى براى اينكه  دعا كجاء وچه وقت  صورت گيرد وجود  

  ندارد .
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دعا بايد به  صورت  عادت روزمره انسان  مبدل گردد . هيچ  من بدين نظر هستم که
معنا  ندارد  كه انسان  صبح وقت  نماز بجا اورد  ودر  باقى مدت روز  اعمال مخالف  

  شرع  انجام دهد .
دعاى حقيقى نوعى زندگى است  ودرست  ترين زندگى  ، نوع  دعا كردن  به شمار  مى 

  آيد. 
دگى امرزى ما ،  دعا  پيش از هروقت ديگر ، ضرورت مبرم قابل  تذكر است كه در زن 

انسانى ميباشد ، كم  تو جهى به دين ، جهان مارا به پرتگاه  نابودى وبدبختى ومصيبت 
  های گوناگون  كشانيده ومواجه ساخته  است . 

دعا اساسى ترين  ورزش  روح است . به هر قيمت كه ميشود آنرا بايد وارد زندگى 
 سازيم .    خصوصى خويش

همانطوريكه گفته امديم  دعا  در همه جا ممكن است ولى  با آنهم در تعليمات اسالمی  
  رهنمود خاصی برای مسلمانان بعمل آمده است .

امام ابن قيم در مورد اينکه پيامبر صلی هللا عليه وسلم در کدام  عالم جليل القدر اسالم 
در شش صلی هللا عليه وسلم درايام  حج  پيامبر: محالت واماکن دعا ميگرد مينويسد

  موقف در ايام  حج مصروف دعا ميگرديد :
  بر روی صفا،   موقف اول:

  موقف دوم: بر روی مروه،
  موقف سوم: در عرفه،

  موقف چهارم: در مزدلفه،
  موقف پنجم: در وقت جمره اول،

 وموقف ششم: در وقت جمره دوم .
  ) مطالعه فرمايد .)288، 287/  2اد (( مزيد معلومات را ميتوان در زاد المع

  دعاء بر روی صفا و مروه:  -1
بعد از سه تکبير (هللا واکبر) بوقت دعا بايستی رو به کعبه نمود، سپس ذکر وارده در 

  سنت سه بار گفته شود و بين آن دعا کرد.
بار  درحاليکه دو دستش را باال گرفته مانند حالت دعا، سه«شيخ  ابن عثيمين می گويد : 

الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَک «هللا اکبر می گويد، و ذکر وارده در سنت را می خواند : 
 َوَنَصَر َلهُ، َلهُ اْلُمْلُک، َوَلهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعَلی ُکِلّ َشْیٍء َقِدْيٌر، الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز َوْعَدهُ 

به جز هللا، معبود بحقی وجود ندارد، يگانه است و شريکی ». «اْألَْحَزاَب َوْحَدهُ  َعْبَدهُ َوَهَزمَ 
ندارد، پادشاهی از آن اوست، و ستايش مخصوص اوست، او بر هر چيز توانا است، بجز 

اش  او معبود بحقی وجود ندارد، يگانه است، اوست که وعده اش را تحقق بخشيد، و بنده
  ».يی گروه ها را شکست دادرا پيروز کرد، و به تنها

سپس هر دعايی که دوست داشت می خواند، سپس برای بار دوم ذکر سابق را می خواند، 
و باز هر دعايی که خواست بگويد، باز برای سوم همين ذکر را گفته و پايين آمده و به 

  ) .268/  7الشرح الممتع)  (». ( سمت مروه براه می افتد
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  را انجام دهد.باالی مروه نيز همين عمل 
َفا َقَرأَ: «) آمده : 1218در صحيح مسلم ( ا َدَنا ِمَن الصَّ َفا، َفلَمَّ ثُمَّ َخَرَج ِمَن اْلَباِب إِلَی الصَّ

َفا واْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئِر ِهللا} [البقرة:  َفا، َفَرقَِی » أَْبَدأُ بَِما َبَدأَ هللاُ ِبهِ ] «158{إِنَّ الصَّ فََبَدأَ ِبالصَّ
َد هللاَ َوَکبََّرهُ، َوَقاَل: َعَل  َال إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ َال «ْيِه، َحتَّی َرأَی اْلبَْيَت َفاْستَْقبََل اْلِقْبَلةَ، َفَوحَّ

َوْعَدهُ، َشِريَک َلهُ، َلهُ اْلُمْلُک َوَلهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَی ُکِلّ َشْیٍء َقِديٌر، َال إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز 
اٍت، ثُمَّ َنَزَل » َوَنَصَر َعْبَدهُ، َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحَدهُ  ثُمَّ َدَعا َبْيَن َذِلَک، َقاَل: ِمثَْل َهَذا ثََالَث َمرَّ

َل َعَلی إِلَی اْلَمْرَوةِ، َحتَّی إَِذا اْنَصبَّْت َقَدَماهُ فِی بَْطِن اْلَواِدی َسعَی، َحتَّی إَِذا َصِعَدتَا َمَشی، َففََع 
َفا، َحتَّی إَِذا َکاَن آِخُر َطَواِفِه َعلَی   ».اْلَمْرَوةِ  اْلَمْرَوةِ َکَما َفَعَل َعلَی الصَّ

هنگامی که رسول هللا صلی هللا عليه وسلم به کوه صفا می رسيد، اين آيه را «يعنی : 
فَا واْلَمْرَوةَ ِمْن َشَعاِئِر ِهللا) خواند : می نا صفا و مروه از شعائر الهی هما«يعنی:  ( إِنَّ الصَّ

کنم که خداوند نخست از آن ياد کرده  فرمود: سعی را از جايی آغاز می سپس می» هستند
رفت  کرد و باال می است. آنگاه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم سعی را از صفا آغاز می

گفت و اين دعا را  تکبير میو  الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ کرد و ديد، سپس رو به قبله می تا کعبه را می
الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَک َلهُ، َلهُ اْلُمْلُک، َوَلهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَی ُکِلّ َشْیٍء «  خواند: می

و در اين ميان، ». هُ َقِدْيٌر، الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ، أَْنَجَز َوْعَدهُ َوَنَصَر َعْبَدهُ َوَهَزَم اْألَْحَزاَب َوْحدَ 
کردند، سپس از تپه صفا  فرمودند و اين ذکر را سه بار تکرار می می» مختلفی«دعاهای 

که رسيد، شروع به دويدن کرد تا باال رفت » بطن وادی« به طرف مروه پايين آمد، به 
آنگاه آهسته بر(کوه) مروه رفت و اعمالی که روی صفا انجام داده بود بر روی مروه ا 

  ».داد ام میانج
و دعا بايد در ابتدای هر دور باشد نه در انتهای آن، چنانکه عالمه ابن عثيمين می گويد : 

دعا بر روی صفا و مروه در ابتدای دور است نه در آخر آن، يعنی آخر دور که منتهی «
به مروه است آنجا و آنوقت دعايی نيست، زيرا آخر سعی است، پس دعا در ابتدای دور 

نطور که تکبير در طواف در ابتدای در است، بنابراين هرگاه در مروه به است هما
انتهای سعی رسيد، انصراف می دهد (يعنی سعی او تمام شده و از آنجا بيرون می رود)، 

و هرگاه به انتهای طواف رسيد در حجر االسود، خارج می شود، و ديگر نيازی به 
، .. و پيامبر صلی هللا عليه وسلم اينگونه بوسيدن يا اشاره يا دست کشيدن بر حجر نيست

  ) .352/  7الشرح الممتع " (». " عمل کرده است
، و حاجی بايستی تا می و دعای روز عرفه که تا غروب  آفتاب  ادامه می يابد -2

َخْيُر الدَُّعاِء «تواند در اين روز مبارک دعا کند، پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمودند : 
ُ َوْحَدهُ َال َشِريَک َلهُ َلهُ ُدَعاُء يَوْ  َّj َِّم َعَرَفةَ َوَخْيُر َما قُْلُت أََنا َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َقْبِلی َال إَِلهَ إِال

) وحسنه األلبانی فی صحيح 3585ترمذی (». اْلُمْلُک َوَلهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعلَی ُکِلّ َشْیٍء َقِديرٌ 
  الترمذی.
ی روز عرفه است، و بهترين ذکری که من و پيامبران گذشته بهترين دعا، دعا«يعنی : 
الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِرْيَک َلهُ، َلهُ اْلُمْلُک َوَلهُ اْلَحْمُد، َوُهَو َعلَی ُکِلّ «ايم اين است:  خوانده

 وجود ندارد، يکتاست، و شريکی ندارد،» بحق«هيچ معبودی بجز هللا ».«َشْیٍء َقِدْيرٌ 
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  ».پادشاهی و حمد از آِن اوست، و او بر هر چيز، تواناست
، به اينصورت که رو به و باز برای حجاج سنت است که در مزدلفه دعا کنند -3

کعبه نمايند و دستهای خود را باال ببرند، و از بعد از نماز صبح تا وقتی که هوا کامال 
َ ِعْنَد اْلَمْشَعِر اْلَحَراِم  «روشن می شود دعا کند، هللا متعال می فرمايد :  َّj بقره » َفاْذُکُروا)

  ».خدا را نزد مشَعر الحرام ياد کنيد« يعنی :  ).198
َرِکَبص اْلَقْصَواَء َحتَّی أَتَی الَمْشَعَر اْلَحَراَم َفاْستَْقبََل اْلِقْبَلةَ «) آمده : 1218در صحيح مسلم (

َدهُ) َفَلْم َيَزْل َواِقَفاً َحتَّی أَْسَفَر ِجّداً َفَدَفَع قَْبَل أَْن تَْطلَُع (َفَدَعاهُ، َوَکبََّرهُ، َوَهلََّلهُ،  َوَوحَّ
شد تا اينکه به » شترش«پيامبر صلی هللا عليه وسلم سوار بر قصواء «يعنی : ».الشَّْمسُ 

 گفت و مشعر الحرام رسيد، آنگاه رو به قبله نمود و دعا کرد و هللا اکبر و الَ إَِلهَ إِالَّ هللا
يگانگی خدا را بيان کرد، و آنقدر ايستاد تا هوا کامالً روزش شد، سپس قبل از طلوع 

  ».رفت» بسوی منی«آفتاب 
)، که در دعا بعد از جمره اول (جمره کوچک) و دوم (جمره وسط و ميانه -4

ايام التشريق است، ولی دعا کردن بعد از رمی جمره کبری مشروع نيست نه در روز 
  ه بعد از آن..عيد و ن

يَُکِبُّر ُکلََّما َرَمی ِبَحَصاةٍ ِعْنَد اْلِجَماِر الثَّالَِث ثُمَّ «امام بخاری از زهری روايت کرده : 
َبِة َمَرةُ الَعَق يَتََقدَُّم، َوَيِقُف َيْدُعو ُمْستَْقِبَل اْلِقْبَلِة، َرافِعاً َيَدْيِه بَْعَد اْلَجَمَرةِ األَولَی َوالثَّانَِيِة. أََما جَ 

  .)1753بخاری (». فََيْرِميَها َويَُکِبُّر ِعْنَد ُکِلّ َحَصاةٍ َويَْنَصِرُف َوالَ َيِقُف ِعْنَدَها
هنگام رمی جمرات سه گانه، با زدن هر سنگريزه،  پيامبر صلی هللا عليه وسلم«يعنی : 

تکبير بگويد، با پرتاب هر سنگريزه ای در رمی جمرات سه گانه تکبير بگويد و سپس 
رو به قبله بايستد و دست هايش را   »وسط« و دوم »کوچک« بعد از رمی جمره ی اول

کند و با زدن هر سنگريزه تکبير بگويد  ی عقبه را رمی  بلند کند و دعا نمايد، آنگاه جمره
  ».و بدون توقف ( برای دعا )  راهش را ادامه دهد

رحمة  هللا درنامه ای   همچنان عالم شهير جهان اسالم شيح  ( الحسن بن يسار البصری 
خطاب به مردم مکه  مرقوم  داشته است  اماكن  ذيل را   محل  قبوليت  دعا ء معرفى 

  ميدارد . 
  در محل  طواف ،  - 1
ند وبين  نزد ملتزم ( آن قسمتى  از خانه كعبه است كه حجاج  خود را بأن  مى چسپان - 2

   باب  بيت وحجراسود واقع است ، وبقدر چهار ذرع ميباشد. )
  زير ميزاب رحمت ،( ناوه چت کعبه ) - 3
  داخل بيت ( خانه كعبه ) - 4
  نزد چاه زمزم  ، - 5
  باالى  صفا ومروه ، - 4
  در محل سعى  ، - 5
   پشت مقام  ابراهيم  ، - 6
  در ميدان عرفات ، - 7
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  در منى  ،   - 8
هرسه  جمرات  ( در منى  سه نماد  شيطان است  كه حجاج  آنها را در نزد  - 9

  بسنگريزه ميرنند )
  اوقات وحاالتيكه دعا در آن قبول ميشود:

  دعا مطابق احاديثی نبوی  خوب مستجاب اوقات وحاالتيکه  که در آن 
  ميگردد عبارتند از :

  سحر،  وقت - 1
  و اقامه،  اذان  افطار، مابين  وقت - 2
  سفر ومريضی ،  حالت - 3

شخصى كه به  شدت ، سختى  ومصيبت  مبتال  باشد  و بعد  ازحى على الفالح دعا ء  4-
 كند،
هنگام صف  بندى در جهاد فـــى سبيل هللا   ابو هريرة  مى گويد : درواز ه هاى  5-

 آسمان ( جنت ) به هنگام جهاد فى سبيل هللا گشوده ميشود  ، 
 پس از اداى  نماز فرض، 6-
 پس از تالوت قرآن عظيم الشان مخصوصٱ بعد از ختم قرآن، 7-
 پس از آشا ميد ن آب زمزم ،  8-
  دعا ی شخص قريب موت هنگام جان كندن، 9-
  بانگ خروس،  - 10
 در مجالس ذكر هللا واجتماعات  مسلمين،  - 11
 پس از وال لضالين گفتن امام،  - 12
 وقت  بارندگى باران ،  - 13
 نظر در وهله اول  بر خانه كعبه،وقت افتادن  - 14
 هنگام رؤيت هال ل، - 15
 شب عيد فطر ، - 16
  .شب عيد قربان  - 17

همچنان تعدادی از علماء اوقات ذيل را برای قبولی دعا ، اوقات مناسب معرفی داشته 
 اند :

 در شب ليلة قدر ، -1
  ذى الحجة )، ٩(  روز عرفه  2-
  در تمام ماه مبارك رمضان  ، -3
  درشب جمعه ،  - 4
  در طول  روز جمعه ،  - 5
در هر شبانه  روز بعد از نصف شب ودر ثلث  اول وثلث آخر شب  هر روز بوقت   -6

  سحر. از جمله  اوقات قبوليت دعا ء است. 
ولى تعدادی از علما  سا عتيكه  براى  قبوليت   در روز جمعه  وجود  دارد آنرا   ترجيح  
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هم مثل شب قدر  بطور تعيين معلوم نيست . از اين  جهت   داده  اند.  ولى  اين  ساعت
    در تعيين آن  اقوال علما  مختلف است.

بعضى  ازعلما  صبح صادق تا  طلوع آفتاب  را براى قبول دعا نام برده اند ،  بعضى  
ديگر گفته  اند، بهترين وقت   بعد از طلوع آفتاب  است  وبعضى ديگر بهترين وقت را 
يك ساعت  قبل از غروب آفتاب ،  وبعضى  از علما  بهترين  وقت را بعد از عصر تا 

اند.  الكن  مطابق  قول امام  نورى رحمة هللا عليه  صحيح غروب  آفتاب  معرفى داشته 
ترين  وقت  دعــــا درروزجمعه لحظه اى است كه امام  برمنبرقرار ميگرد اغاز والى 

  ختم خطبه نماز ادامه  مى يابد.
  حفظ رابطه وجودی در دعا:

بزرگی اگر در فهم وجوهر دعا  دقت بعمل اريم بوضاحت تام در خواهيم يافت که حکمت 
و معجزا اسا در دعا حفظ سلسله روابط وجودی  ميباشد ، بطور مثال :در دعا انسان اول 

وفضليت خود دعا ، تقوای برای سالمتی ، ايمانداری از خود آغاز نمايد اول بايد بايد 
به دعا کردن به   مينمايد ، بعد از اينکه برای خود در همه عرصه ها  دعا بعمل اورد ، 

خويش می اغازد ، ودر سلسله وجودی وخونی خويش در قدم بعدی به دعا  سلسله وجودی
برای پدر ومادر می پردازد طوريکه  اين فهم وهدايت در قرآ ن عظيم الشان با زيبای 

چون انسان باوالدين خويش ». َو ِلواِلَدی  َربَّنَا اْغِفْر لی«خاصی آن بيان گرديده است : 
رابطه وجودی دارد  بنآ بعد از دعا بخود سلسله دعای رارعايت وبه مادر وپدر خويش  

  به دعا می پردازد . 
نه تنها رابطه پدر ی بلکه رابطه فرزندی نيز در دعا در نظر گرفته شده است از انجمله 

ای خود وبعد از خود برای دعای حضرت آبراهيم عليه السالم است که اول برطوريکه در
  فرزندان خويش  مصروف دعا ميگردد .

يا بطور مثال ً دعای حضرت موسی برای برادرش که اين هم بر مبنای همان رابطه 
  ». َو ِألَِخی  َرّبِ اْغِفْر لی«وجودی است: 

يِتنا  َربَّنا َو اْجعَْلنا ُمْسِلَميِن َلَک وَ « :در آيه ديگر، دعا در حّق فرزندان را داشتيم ِمْن ذُّرِ
ةً ُمْسِلَمةً َلک   » . أُمَّ

هکذا در دعا در رعايت سلسله وجود بايد خويشاوندان واقارب نيز نبايد فراموش کردد ، 
طوريکه اين سلسله بندی در دعای حضرت نوح عليه السالم چنين فورمولبندی گرديده 

نی«است :    ». َو أَْهلی  َرّبِ َنّجِ
  :ءحفظ رابطه معنوی در دعا

اّما رابطه روحی؛ رابطه روحی، در بُعد معنوی است. يعنی انسان با ديگری رابطه 
دارد، اّما رابطه به نحو وجودی به اين معنا که گفتيم نيست. چه بسا بين دو نفر هيچ نوع 
رابطه خويشاوندی در کار نيست، اّما از نظر روحی و در بُعد معنوی با يکديگر رابطه 

مؤمنين با هم ».  إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن إِْخَوة«رآن عظيم الشان ميفرمايد : دارند.  بطور مثال ق
که رابطه وجودی برادری در کار نيست! يعنی من و شما از يک پدر  با اينبرادر هستند، 
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علول از يک علّت باشيم، اّما قرآن کريم اين رابطه معنوی را با آن رابطه نيستيم که دو م
  .است. رابطه هست، اّما رابطه روحی معنوی است وجودی هم مانند کرده

» مؤمنين و مؤمنات«بينيد در همه اين آياتی ، بعد از والدين و خويشاوندان،  لذا شما می
اّول رابطه وجودی و بعد رابطه ». َو ِلواِلَدی َو ِللُمؤِمِنين  َربَّنَا اْغِفْر لی«را داشت: 

  کند. روحی معنوی را ذکر می
َو ِلواِلَدی َو ِلَمْن َدَخَل َبيِتی ُمْؤِمناً َو ِلْلُمْؤِمنيَن َو   َرّبِ اْغِفْر لی«هم دارد: در سوره نوح  

ها دعا می  کند و برای آن اينجا هم آن رابطه روحی معنوی را مطرح می  .»اْلُمْؤِمنات
 .کند

ين ارتباط کردند؛ اين دعا برای اّمت در هم بينيم که انبيا برای اّمتشان دعا می لذا ما می
  يعنی رابطه روحی معنوی است.

  ثير اسم اعظم در قبوليت دعـاء:أت
هر دعا ىيكه  با اسم  اعظم  اغاز  يابد ،  حتمٱ قبول  در حديث  متبركه  امده است :

  خواهد شد  وباآن  اسم  از خداوند متعال  هر چه  سئوال  شود  هللا  تعالى  عطا ميفرمايد.
كه از » شامى « ومطابق به روايت قاسم بن عبدالرحمن  مطابق به روايت احاديث  

در سه سوره  ( »  الحى القيوم « تابعين معظم ميباشد  بدين نظر است كه اسم اعظم 
سوره بقره ،  سوره آل عمران ،  وسوره طه)  موجود ميباشد. و اين نظريه  مورد  تا ئيد  

  بسيارى  از مفسران قرار گرفته است .
  دعاء: مسئله استجابت

در مورد مسئله استجابت دعاء، بايد دانست که خداوند متعال همانطور که وعده داده است 
دعاء سؤال کنندگان را اجابت ميکند، در صورتيکه که آداب دعاء توسط دعا کننده بطور 

دقيقی مراعت گردد ، يعنی در دعايشان مرتکب حرام نشوند مانند دعاء کردن به قطع 
دن بدعت آميز و همراه با شرک مانند توسل به مردگان و غيره، و صله رحم، دعاء کر

در صورتيکه دعاء بنده همراه با آداب و خالی از حرام باشد، يقين کلمل داشته باشيد که 
دعا اش مستجاب ميگردد. در اين بابت در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم  سلم فرموده 

ْدُعو jَّ تَعالی ِبَدْعَوةٍ إِالَّ آتَاهُ jَّ ِإيَّاَها، أَْو َصَرف عْنهُ ِمَن َما َعلی األَْرِض ُمْسِلٌم َي «  است:
روايت ترمذی)يعنی: ( بر روی  - (صحيح » السُّوِء ِمثْلََها. ما َلم يْدعُ بإِثْم، أَْو َقِطيَعِة رِحٍم 

را بوی  زمين مسلمانی نيست که دعائی به دربار الهی بعمل ارد ، مگر اينکه خداوند آن
می دهد، يا مثل آن از بدی را از وی دور می گرداند، ماداميکه به گناه و قطع صلهء 

   رحم دعا نکند.)
با اينحال بسياری از مردم اگر اجابت دعايشان به تأخير افتاد، جزع و فزع ميکنند در 
حاليکه خداوند تواناست که فوراً دعای آنها را اجابت کند، ولی اين يک نوع ابتالء و 

امتحان برای بندگانش ميباشد، چون حکمت الهی موجب شده تا بندگان خود را امتحان کند، 
نده را بتأخير انداخته تا صدق و راستی او را بداند، چون اگر صادق و ممکن است اجابت ب

باشد بر شدائد و مصيبتها صبر کرده استوار ميشود، و بجز خدا کس ديگری را نخواهد 
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خواند، اگر هم کوهها بر سرش پايين آيد، و يا زمين شکافته شده او را ببلعد، و اين گونه 
  و محکم است.اشخاص اعتماد و توکلشان بر خدا قوی 

پس مطمئاً خداوند درخواست او را بدون جواب نميگذارد و فرد ديگر در اين امتحان به 
فتنه افتاده و فريفته ميشود، ايمان او ضعيف شده، و شيطان اينکار را برايش زينت داده تا 

  او را از دايره اسالم خارج نمايد.
وند ميفرمايد: أََحِسَب النَّاُس أَن و مصداق آن ابتال و امتحانی که برای بشريت است، خدا

ُ الَِّذيَن َصدَقُوا 2يُتَْرُکوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم الَ يُْفتَنُوَن ( َّp ََّوَلَقْد َفتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َفَلَيْعلََمن (
  ) سورة العنکبوت.3َولَيَْعَلَمنَّ اْلَکاِذِبيَن (

همين که بگويند ايمان آورده ايم به حال خود رها ميشوند و  آيا مردمان گمان برده اند(
ايشان (با تکاليف و وظايف و رنجها و سختيهايی که بايد در راه آئين آسمانی تحمل کرد) 
آزمايش نميگردند؟ ما کسانی را که قبل از ايشان بوده اند (با انوع تکاليف و مشقات و با 

يم، آخر بايد خدا بداند چه کسانی راست ميگويند، و اقسام نعمتها و محنتها) آزمايش کرده ا
  چه کسانی دروغ ميگويند).

بنابراين بايد صبر کرد تا خداوند متعال خواسته بنده دعاکارش را برآورده کند و بايد متاکد 
باشيد که اگر کسی از خداوند طلب کند آنچه را که برايش خير است در وقت مناسب 

  برايش برآورده خواهد کرد.

  به اجابت نمی رسد: ءدونوع دعا
اول  آن نوع  دعا كه دعاى  واقعى نباشد، دعا كننده چيزى را كه ازپروردگار خويش  
مى خواهد  برايش  مشتبه باشد، مثآل دعا كننده نمى داند  خواستى كه  در دعا مطرح 
  ميكند شدنى است ويا  نشدنى ، فقط از  روى جهل همان چيزى را در خواست ميكند .

مثآل با خود ميگويد كه اين مريض اگـر مردنى باشد چرا  در خواست دعا كنم ، باآنهم 
دعا  ميكند  ولى باور ندارد. ويا با خود ميگويد كه اگر اين مريض را دعا كنم  واحيانٱ 
صحت يابد  برايم چه درد سر  را ببار  خواهد اورد   واز اين قبيل  ايجاد شكاكيت ها  

   عدم  قبول دعا ميگردد.در دعا  ، موجب 
نوع دوم دعا كه مورد  اجابت  قرار نمى گيرد ،  عبارت از  دعاىى است كه در زبان  

  آنرا از هللا خود ميخواهد ولى در دل همه اميد ش  به اسباب  عادى  يا امور وهمى است .
در اين نوع از د عا ها  شرط  دوم  ( اذ عان : در صورتيكه مرابخواهى  )  ازبين رفته  

است پس اجابت هم   وجود ندارد ،  در دعا اخالص است  ، با فقدان اخالص  وصول 
  اجابت دعا هم   از بين ميرود. 

اد نعمت  دعا بايد دارى چنان خصوصياتى باشد كه در خواست دعا  ،  با حمد ، ثنا ء  ، ي
  الهى ، شكر از نعمت هاى  اعطا شده  ودرود بر  پيامبر صلى هللا عليه وسلم اغاز يابد. 

  تجاوز در دعا:
تعدی و تجاوز در دعاء عبارت از آن است که : يک شخص چيزی را از خداوند بطلبد 

اهد از خداوند بخوو يا باشد ،بطور مثال که از هللا بخواهد که پرواز کن ، که غير ممکن 
 ..... چيز ها ی غيرممکن و از اين قبيلکه پيامبر شود ،
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ابن قيم جوزيه ميگويد: از جمله اعتداءات و تجاوزات در دعاء کردن اينست که مثال 
چيزی که در شرع جايز نيست را از خداوند طلب کند، و يا چيزی را طلب کند که 

مر جاويدان تا روز قيامت خداوند آنرا برای هيچ کس انجام نميدهد مانند طلب کردن ع
(البته بجز ابليس لعين که از خداوند عمر تا روز قيامت را طلب کرد و خداوند نيز برای 

بندگانش خواسته اش را برآورده کرد)، و يا طلب کردن علم غيب ازمايش وامتحان 
بدائع « خداوند، و يا طلب معصوميت کردن، و يا طلب فرزند کردن بدون همسر ... 

 )3/524» (دالفوائ
   ، هم دو حالت دارد:ءاستجابت دعا

  در اسرع وقت ممكن . - 1
اخرت  . اگردر اين  ديار  ويا هم استجابت دعا  با تاخير . يا در اين دنيا  ويا هم در - 2

  دنيا  هم  به  تاخير استجابت  گردد  باز هم درآن  حكمت الهى  نهفته است . 
واتيكم  من كل ما «  ميفرمايد : )   ٣۴طوريكه  خداوند پاك  در سوره (  ابراهيم :  

  وقسمتى  از آن  چه او خواسته  بود ، به شما  داد ).» ( سالتموه 
همچنان احتمال دارد  سود آن بعدٱ  براى شما  نسبت به آن چيزى كه خواسته  بوديد عطا 

واين تاخير  شايد هم به خاطرى اهتمام دينش   شود.، تاخير دعا تا اخرت هم ممكن است
باشد تا در صورت اجابت در دنيا  دينش  تباه نگرددواحتما آل بدين منظور باشد كـه خدا  

دوست دارد  ، صداى  بنده اش را  بيشتر  وبيشتر بشنود  تا ثواب بيشتر نصيب  اش 
همچنان  بايد  گفت كه برخى از اوقات تاخير دعا  در  دنيا  وچه در آخرت  به   بگرداند.

  خاطر آزمايش  هم مى  باشد. 
مؤمن  آنچه  را براى خود  دوست دارد  براى  دوست خود  نيز بايد د ر دعا  بخواهد ، 

  در اصل دعا براى   دوست  دعا  براى خود  شخص  محسوب  ميگردد. 
اذا دعا الرجل  آل خيه فى ظهر  الغيب  قال « يه وسلم  فرموده است : پيامبرصلی هللا عل

هرگاه انسان  براى دوست  وبرادر خود  غيابٱ  دعا كند  » ( الملك : ولك مثل ذالك  
  فرشتگان  مى گويند  :  به اندازه  اين دعا  خداوند  به خودت  عطا  كند !  )

  ابو دردا ء مى گويد :
براى هفتاد نفر  از  دوستانم  دعا  مى كنم  ونام هريك  از آنان را   من  به هنگام  سجده 

  ذكر  مى كنم.
پيغمبر  اسالم  حضرت محمد صلى هللا عليه وسلم دعا را براى طلب مغفرت به سيد  

  االستغفارتوصف نموده  وآن را عاملى  از عوامل  ورود به جنت دانسته  است .
  پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد :شداد بن اوس  ( رض ) در روايت از 

  سيد االستغفار عبارت است  از اين كه  بگويد :
اللهم أنت ربى  ال إله إال  أنت ، خلقتنى وأنا  عبدك وأنا على عهدك  ووعدك ما «   

استطعت ، أعوذبك  من شر  ما صنعت ؛ أبوء  لك بنعمتك على  وأبو ء بذنبى فاغفرلى ، 
     بخارى )» .(   ب إال أنتفإنه ال يغفر الذنو

هركس در هنگام  روز ،  اين دعا  را به طور يقين  بگويد وپيش  از آغاز شب  بميرد ، 
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از اهل  جنت است ،  وكسى كه آن  را شب  از روى  يقين  بگويد  وپيش  از صبح  
  بميرد  ، از اهل جنت است . 

  رهنمود های قرآن در قبولی دعا:
مود هايى را در مورد قبولى  دعا برى  بندگان خويش تعليم داده قرآن عظيم الشان  رهن

  است که : برخى از اين هدايات عبارت است از :
اعمال صالح  ناشى از ايمان  كه محور  اصلى  قبولى  دعاست (مراجعه شود به  - 1

  )  ١٩۴ - ١٩٠سوره  آل عمران : آيات   
  جلب رضايت پروردگار .شناخت خدا ، شستشوى قلب ،  وتوجه كامل غرض  - 2
  سوره  نمل)  62مضطر بودن واقعى ،  حتى در حالت  عـادى ( مراجعه به آيه  - 3
  ) ۵۵دعا توام  با تضرع ومخفيانه بودن ( سوره  اعــــــراف :  - 4
اصرار در دعا ، نام بردن  چيز مورد نظر ، در نظر گرفتن  اوقات مخصوص ،  - 5

  ى خود بلكه براى  همه مؤمنان .گريه كردن ،  ودعا  نه تنها برا
طوريكه خداوند پاك وعده داده است  كه اگر بندهاش از او چيزى بخواهد اجابت  مينمايد   

واز خدا با وفاتربر »( ومن اوفى بعهده  من هللا «  وخالف  وعده خويش   عمل نمى كند 
  ) 111عهد كيست ) ( سوره  توبه : 

هدف ودر اخير اين رهنمود های قرآنی که برای قبولی دعا بيان گرديده است  همانا :  - 
  دعا  تقرب به در گاه  الهى باشد .

      اظهار سپاس بر قبوليت دعا:
موضوع اظهار سپاس بر قبوليت دعا موضع بی نهايت مهم وقابل دقت ميباشد ، انسان 

كى ازدعا کنندگان مورد استجابت قرار مومن  نبايد فراموش نمايد :هر زمانيكه  دعا ي
الحمـد �  بعزته وجالله « گيرد ،  الزم  اين كلمات را بطور  شكرانه  بر زبان آورده: 

از خداوند متعال  بسيار  سپاسگزار يم كه به طفيل عزت وعظمت او » (  تتم الصالحات
  اعمال  نيكو به پايان ميرسد.)

  ء:اـاداب دع
نهايت مهم وذی تاثير ميباشد : سيرت نويسان روايات ميکنند که  رعايت اداب در دعا بی

: در زمان خالفت امير المومنين حضرت عمر بن خطاب رضی هللا عنه زمانيکه خشک 
سالی شهر مدينه واطراف آنرا فراگرفت وتقريبآ مدت يک سال بارانی نبايد . تعدادی 

هالک شدند ،  حضرت عمر  زيادی مردم اعم اطفال وزنان وتعدادی کثيری از مواشی
رضی هللا عنه مسلمانان را جمع کرد وغرض انجام نماز استسقاء ( طلب باران  )  به  

  صحرا رفتند.
در اين ضمن  حضرت عمر رضی هللا عنه از حضرت عباس رضی هللا عنه، کاکای  

در  درخواست کرد تا از خدا برايشان طلب باران کند، وقتیپيامبر صلى هللا عليه و سلم 
اللهم إنا کنّا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا، وإنا « مصلّی بودند عمر رضی هللا عنه گفتد: 

  ».فيسقون… نتوسل إليک بعم نبينا فاسقنا 
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يعنی: "خدايا ما به رسول تو توسل ميکرديم، و تو بر ما باران فرود ميآوردی، و در حال 
  … )ا باران فرود آور حاضر به عموی پيامبرت توسل ميجوييم، پس خدايا بر م

  حضرت عباس رضی هللا عنه با اداب خاصی دستانش را به سوی آسمان بلند کرد وگفت:
الهی! اين ها دستان ما است که بسوی تو با گناهان مان برداشته می شود و پيشانی  

  ماست که روبرويت با توبه و بازگشت بسوی تو متوجه است. 
گردان. خداوند عزوجل  دعای شان را استجاب و الهی ما را بوسيله ی باران سيراب 

 .باران را باالی شان فرو فرستاد
  رخين مينويسد:وُ همچنان در روايت ديگری م

روزی مادر أنس بن مالك نزد رسول هللا صلى هللا عليه و سلم آمده و دست پسرش را در  
دست گرفته بود تا در خدمت پيامبر صلى هللا عليه و سلم باشد، و از آن حضرت صلی هللا 

  عليه و سلم خواست تا برای او بطور مخصوص دعا بفرمايد.
» ( اللهم أكثر ماله وولده « ده و گفت: پيامبر صلى هللا عليه و سلم نيز برايش دعا نمو 

در نتيجه حضرت انس » بارالها! مال و فرزندانش را فزونی ده.«متفق عليه)  يعنی: 
رضی هللا عنه آنقدر زيست که مال ثروت و فرزندانش بسيار گشتند و صد نفر از 

 .فرزندان و نوسه  هايش را هم ديد
   :انتخاب وقت دعاء

وبخصوص تعين وقت مناسب برای دعا از جمله ضروريات   فهم ودرک اوقات  در دعا
دعا ميباشد ، در روايات  اسالمی اوقات ذکر گرديده است که دعا در اين  اوقات دعا 

  مستجاب ميگردد.
  از جمله  ميتوان از اوقات ذيل نام برد .

  مانند: ماه  مبارک رمضان،
  روز عرفه،
  روز جمعه،
  وقت سحر ،

  آخر شب،
  ماه ذی الحجه.ده روز اول  

  پيامبر بزرگوار اسالم محمد صلى هللا عليه و سلم در مورد می فرمايد:
ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى هللا من هذه األيام العشر). قالوا: يا رسول هللا وال « 

وال الجهاد فی سبيل هللا إال رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع « الجهاد فی سبيل هللا؟ قال: 
هيچ روزی نيست که در آن عمل صالح نزد خداوند « (بخاری) يعنی: » ذلك بشیء من

 .تعالی محبوب تر از اين ده روز باشد
 گفتند: يا رسول هللا صلی هللا عليه و سلم و حتی جهاد فی سبيل هللا؟

فرمود: و حتی جهاد فی سبيل هللا، مگر مردی که جان و مالش را بيرون کرده و هيچ 
 ).را باز نگرداند (به سنگر شتافته و شهيد شودچيزی از آن 

محدثين مينويسند : رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وقتی ماه رمضان فرامی رسيد، می 
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إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر. من ُحرمها فقد ُحِرَم « فرمود: 
ين ماه بر شما وارد شد، در ا«(ابن ماجه) يعنی: »  الخير كله وال يحرم خيره إال محروم

آن شبی هست که از هزار شب برتر است. هرکس از آن بی بهره ماند از هرچه نيکی و 
 ».خير است بی بهره مانده است و جز محرومان کسی از آن بی بهره نمی ماند

  جمعه: در روزء قبولی دعا
فيه « ايد: آن حضرت صلى هللا عليه و سلم در مورد قبولی دعا در روز جمعه می فرم
(متفق » ساعة ال يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلى يسأل هللا تعالى شيئًا إال أعطاه إياه

در آن ساعتی که هيچ بنده ی مسلمانی که ايستاده نماز می گزارد، با آن « عليه)  يعنی: 
برابر نمی شود در حاليکه از خداوند چيزی را می طلبد، مگر اينکه آن را بوی می 

 ».دهد
  همچنان پيامبر صلى هللا عليه و سلم  درمورد اوقات قبولی دعا می فرمايد: 

ينزل هللا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضی ثلث الليل األول، فيقول: أنا الملك.. أنا « 
الملك.. من ذا الذی يدعونی فأستجيب له؟ من ذا الذی يسألنی فأعطيه؟ من ذا الذی 

 .(مسلم)» ال كذلك حتى يضیء الفجريستغفرنی فأغفرله؟ فال يز
هکذا قال صلى هللا عليه وسلم: (الدعاء ال يرد بين األذان واإلقامة) (ابوداود و ترمذی و 

وقال صلى هللا عليه » دعای بين اذان و اقامت رد نمی شود.« نسائی و احمد) يعنی: 
دعای بين اذان و «  يعنی: )ابن عدی(وسلم: (الدعاء بين األذان واإلقامة مستجاب فادعوا) 

 ».اقامه مستجاب است، پس دعا کنيد
همچنين آن حضرت صلى هللا عليه و سلم فرموده است: (أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 

حالتی که بنده به پروردگارش نزديکتر است، «مسلم) يعنی: (ساجد؛ فأكثروا من الدعاء) 
اوقات اجابت ومن أوقات هنگام از ديگر » حالت سجده است، پس در آن زياد دعا کنيد.

رويارويی بادشمن، موقع بارش باران، بانگ خروس و از پس نمازهای فرض و در 
  .حالت سجده می باشد

  ؟سمان بلند کنيمآدست های خويش را به  ءرا دروقت دعاـچ
  خواننده محترم ! به ياد داشته باشيد :

خطور کند که ما  در ذهنشايد اين سوال دست که بسوی هللا بلند شودخالی بر نميگردد:
می لند بها سمان آدست های خويش  به  به درگاه الهی جل جالله، چرا ما  در حين دعا

هست   وحتی درحاليکه ميدانيم هللا  تعالی المکان است ودر همه جا حضور دارد. نمايم
  چشم های  خويش را به آسمان می دوزيم. دعا درضمنموارديکه 

مشرق و مغرب از آن خداست! وبه هر سو روکنيد،  «ميفرمايد :قرآن عظيم الشان 
  »خداوند: قرآن کريم می فرمايد آنجاست! خداوند بی نياز و داناست

 .دعا از جمله عبادات است، آنرا  نقلی اند نه عقلیات تمام عبادکه  در جواب بايد گفت:
و پيروان برحق وې  بايد طوری انجام دهيم، طوريکه آنرا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم 

  ۀ کرام انجام داده اند.صحاب
بلند کردن دست ها در بلند کردن دست ها آمده است که:  درمورد شيوۀ   ءدر آداب دعا
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در  به سوی آسمان ، يعنی به سوی هللا است، زيرا که پروردگار با عظمتاء وقت دع
   .بلند کردن دستها به سوی هللا از اسباب اجابت دعاست . آسمان وبر فراز عرش است

آييم که  بريم، به شکل فقيری در می می باال  را به سوی آسمان های خويش  ما وقتی دست
. ما با اين يم کن از يک شخص بزرگ و مهربان و قدرتمند، چيزی درخواست می

! ما به تو نياز داريم و از تو ياخداباری  خواهيم به خدا بگوييم که ای  ، میخويش کار
  .خواهيم کمک ومساعدت می

، می تواند نشانه اظهار کمال خضوع و ها دست بلند کردن به سوی آسمان  مدر دعا 
فروتنی در برابر خداوند عظيم الشان و بلند مرتبه باشد و در دعا همانگونه که روح و 

 .يد خاضع باشد جسم نيز بايد خاضع باشدروان با
  يادداشت کوتاه در مورد عرش:

به اندازه ومقداری باشد تا اندازيکه هللا بايد در مورد چگونکی عرش معلومات وتحليل 
تعالی در کتاب خويش وپيامبر صلی هللا عليه وسلم در سنت خويش به  ما خبر داده است 

توانيم اظهار نظر ديگری کنيم زيرا اظهار نظر در و ما بيشتر از آن ميزان علم نمی 
 مورد عرش الهی بدون دليل شرعی قابل قبول نيست.

  مطابق نصوص شرعی:
فردوس که اعلی ترين بخش بهشت است قرار دارد، بدين معنی که عرش درعرش   -

َ «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرمود: الهی بر باالی بهشت است: َّj َفاْسأَلُوهُ َفإَِذا َسأَْلتُُم 
ُر أَْنَهاُر  ْحَمِن َوِمْنهُ تَفَجَّ اْلِفْرَدْوَس َفإِنَّهُ أَْوَسُط اْلَجنَِّة َوأَْعلَی اْلَجنَِّة فَْوَقهُ َعْرُش الرَّ

هرگاه شما چيزی از خداوند خواستيد فردوس را از او بخواهيد که آن بهترين « »اْلَجنَّةِ 
آن عرش رحمان قرار دارد که از آن رودهايی  جای بهشت و باالترين آن است و باالی

   ) 2790بخاری ( ».جاری می شوند
سوره  17که تفصيل آن در آيه  عرش الهی را هشت مالئکه مامور حمل می کنند: -

در آن روز، هشت تن از »«َوَيْحِمُل َعْرَش َربَِّک فَْوَقُهْم َيْوَمِئٍذ ثََماِنَيةٌ «   فرمايد: الحاقة می
   ».خداوند خواهند بود مل عرش فرشتگان، حا

ُ الَِّذی َخلََق السََّماَواِت «  هللا تعالی بر باالی عرش خويش قرار گرفته است: -  َّj إِنَّ َربَُّکُم
  ).54(األعراف: » َواْألَْرَض ِفی ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْستََوی َعلَی اْلَعْرِش 

زمين را در شش روز (مرحله) خلق  همانا پروردگار شما خدايی است که آسمانها و« 
  ».کرد، و بعد بر عرش، استقرار يافت (سپس به اداره جهان هستی پرداخت) 

   اينست: ءطريقه مسنونه دست باال کردن در دعا
دست ها را بايد تا برابر سينه بلند نمود، هردو دست بايد با هم بايد گفت که قبل از همه 

  برای خود اختيار نمايد: ذيل را ودر وقت دعا ميتواند دو حاالت  باشد پيوسته 
  اول : پشت هر دو دست بطرف زمين ،  وقف دست ها بطرف آسمان گردانيده شود. 

  دوم : ويا پشت دست ها طرف قبله ، وقف دست ها بطرف روی گردانيده شود.
رک خويش را بطرف هکذا پيامبر صلی هللا عليه وسلم در دعای استسقا ء دست های مبا
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آسمان بسيار بلند نموده بودند که حتی دست شان نسبت به سر شان هم بلند بود. ( روايت 
  ) . 9صفحه  4مسلم، نيل األوطار جلد  حديث  

در حديثی از حضرت عمر  رضی هللا عنه  روايت شده است که: رسول هللا صلى هللا عليه 
  نمود. (حاكم).و سلم هنگام دعا دست هايش را بلند می 

إن ربكم َحيی كريم، يستحی أن يبسط العبد يديه « پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرموده اند:  
بدانيد که پروردگار شما بسيار «(ابوداود و ترمذی وابن ماجه) يعنی: » إليه فيردهما ِصْفًرا

را خالی صاحب حياء است و شرم دارد که بنده اش دست بسوی او بلند نموده و او آن ها 
 .به وی بازگرداند

 شيخ عبدالعزيز ابن باز رحمه هللا در اين  باره ميفرمايد: 
بلند کردن دستها از اسباب اجابت است، مگر در جاهايی که پيامبر صلی هللا عليه وسلم «
دستهايش را بلند نکرده است، پس ما در آنجا وقتی که دعا کنيم دست هايمان را بلند نمی  

در خطبه جمعه، که پيامبر صلی هللا عليه وسلم دستهايش را بلند نکرده مگر     دعامانند  کنيم. 
  جمعه برای طلب باران دعا کند که دستهايش را بلند کند. آنکه در 

پنجگانه پيامبر صلی هللا عليه وسلم اذکار را می خواند و  همچنين بعد از سالم در نمازهای 
ر اينجا با اقتدا به پيامبر صلی هللا عليه وسلم دست د دست هايش را بلند نمی کرد، پس ما 

  هايمان را بلند نمی کنيم. 
پيامبر صلی هللا عليه وسلم دست هايش را بلند کرده، سنّت اين است که  اما در جاهايی که 

از اسباب اجابت  ءبلند شوند، چون بلند کردن دستها در دعا با تأسی از ايشان دست ها 
دعا می کند و در آن جا بلند کردن و بلند نکردن  يی که مسلمان است، و همچنين جاها

نيست دست ها را بلند می کنيم؛ بر اساس  ثابت   از پيامبر صلی هللا عليه وسلم   دستها
(مجموع ». از اسباب اجابت است احاديثی که بر اين داللت می کند که بلند کردن دستها 

  . )125، 6/124فتاوی و مقاالت متنوعة (

  :ءظريات علماء در باالکردن دست ها در دعان
نظريات مختلفی دارند که برای توضيح  ء علماء در مورد باالکردن دست در وقت دعا

  برخی از اين نظريات جلب مينمايم:ه را ب اين مساله توجه شمابيشتر 
وبخصوص دعاء خواندن با صداى بلند پس  ءبرخی از علماء دست بلند کردن در دعا - 1

از نماز بصورت جماعى را بدعت ميدانند زيرا ميگويند که پيامبر صلى هللا عليه و سلم و 
اصحابش آنرا انجام نداده اند، و ميگويند که جاى دعاء قبل از سالم نماز ميباشد نه بعد از 

 عليه و سلم وارد شده است نه سالم، و فقط خواندن اذکار بعد از سالم از پيامبر صلى هللا
 .دعاء

برخی ديگری از علماء می فرمايند که اين درست که  پيامبر صلى هللا عليه و سلم  - 2
آنرا انجام نداده است، ولى در حديث صحيح آمده است که از پيامبر صلى هللا عليه و سلم 

نمازهاى  در آخر شب و پس از«او گفت: » چه دعايى مستجابتر است؟«سؤال شد که: 
مده است که پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرمودند: ا، و در حديث صحيح »فرض

پروردگار شما بسيار با حياء و سخاوتمند ميباشد و از بنده اش حياء ميکند که دستانش «
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، پس اين دو حديث دليل »را بسوى او براى دعاء بلند کند و دستانش را خالى برگرداند
فرض ميشود دعاء کرد و دست را بلند کرد و مستجاب نيز  ميشوند که پس از نماز

ميباشد، ولى ميگويند مستقيما بعد از نماز دعاء جائز نيست، بلکه ابتدا اذکار نماز وارده 
را به پايان برساند و سپس هر کسى براى خودش ميتواند دعاء کند، ولى بصورت جماعى 

انى که اذکارشان را تمام نکرده اند مکروه ميباشد زيرا براى نمازگذاران و همچنين کس
 .تشويش ايجاد ميکند، مگر اينکه قصد تعليم داشته باشد پس ميتواند دعاء را بلند بخواند

ولى بطور خالصه و براى خروج از خالف ميتوان گفت که از آنجاييکه بهترين راه در 
لمشان و امور دين روش پيامبر صلى هللا عليه و سلم ميباشد و او و اصحابش که ع

حرصشان در دين از ما بيشتر بود ولى باز هم اين عمل را (دعاى جماعى پس از نماز) 
  .انجام ندادند، پس بهتر است که اين کار انجام نشود تا از کار شبهه بدور بماند

  محترم! ۀخوانند
همچون ء بعد از نماز فرض هم اقوالی وجود دارد که بعضی از علما ءدر مورد خود دعا

االسالم و ابن قيم و ابن عثيمين و ديگران آنرا بدعت می دانند و گفته اند که پيامبر شيخ 
صلی هللا عليه وسلم و اصحابش رضی هللا عنهم هرگز بعد از نماز فرض دعا نکرده اند و 
بلکه قبل از سالم و در داخل تشهد دعا زياد کرده اند، و بعضی ديگر از علما دعای بعد از 

تحب می دانند، و بعضی از علما همچون شيخ ابن باز دعای بعد از نماز نماز فرض را مس
  فرض را منع نکرده ولی گفته انجام نشود بهتر است.

غير از موارد فوق، باالبردن دستها در هنگام دعا مستحب بوده و هيچگونه نزاع  - 3
  واختالفی در بين علمای اسالم  بر سر آن نيست.

مساله که در وقت دعا دست ها باال گردد آيا مسح روی  ولى براى خروج ازخالف دراين
بعد دعا صورت گيرد وياخير!  بهتر است كه اين عمل ترك شود و بعد از دعاء سر 

صورت را مسح نكرد، ولى نبايد در اين مسئله فقهى كه خالف در آن هست بين همديگر 
  بپردازيم .جر وبحث ونقاش   ،جدال 

 در دعا: (ص)طريقه دست بلند کردن پيامبر
پيامبر صلی هللا عليه وسلم هرگاه دعا می کردند هردو دست خود را بلند می کردند 

طوريکه نوک انگشت دستهای ايشان برابر شانه يا اطراف آن می رسيد، و هرگاه می 
خواست ابتهال (دعای همراه با تضرع و زاری) کند، دستهايشان را آنقدر بلند می کردند 

  نمايان می شد.که زير بغل ايشان 
رأيت رسول jّ صلّی «در حديثی از انس بن مالک رضی هللا عنه روايت شده که گفت: 

پيامبر «يعنی:  ).895مسلم (» jّ عليه وسلّم يرفع يديه فی الّدعاء، حتّی يری بياض إبطيه
سفيدی صلی هللا عليه وسلم را ديدم که دعا می کرد و دستهايش را آنقدر بلند کرده بود که 

  ».زير بغل او نمايان بود
المسألة أن ترفع يديک حذو «و از ابن عباس رضی هللا عنه روايت شده که فرمود: 

منکبيک، أو نحوهما، واالستغفار: أن تشير بأصبع واحدة. واالبتهال: أن تمّد يديک 
 استغفارآنست که دستت را تا برابر شانه هايت يا نزديک آن بلند کنی، و  دعا».«جميعا
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(راوی  ».آنست که دستهايت را تماما بکشی ابتهالآنست که با انگشت اشاره کنی، و 
  .): صحيح. صحيح سنن أبی داود.)1321/ 1)، وقال األلبانی (1489حديث أبو داود (

  :ءيادداشت ضروری در مورد وضعيت دستها در دعا
وت چنين توضيح می شيخ ابن عثيمين رحمه هللا در مورد وضعيت دو دست در دعای قن

علما فرموده اند: دو دستش را تا (حد) سينه اش باال ببرد ولی بيشتر از آن باال «دهد: 
نبرد، زيرا دعای قنوت دعای ابتهال نيست که انسان در باال بردن دستهايش مبالغه کند 

يعنی: دعايی همراه با خشوع و زاری)، بلکه قنوت دعای رغبت است،  ابتهال(دعای 
  ين دو دستش و کف آنها را رو به آسمان بگشايد.بنابرا

و از ظاهر کالم اهل علم چنين بر می آيد که: نمازگزار دو (کف) دستش را بهم بچسباند، 
مانند حال گدائی که (با دو کف دستش) ملتمسانه از کسی طلب می کند تا چيزی به وی 

وحتی اقوال  ت نبویدرسن ببخشد، اما جدا کردن و فاصله انداختن بين دو دست اصلی
  ).4/18» (الشرح الممتع».« علماء ندارد

  :يادداشت
قابل تذکر است که :پيامبر صلی هللا عليه وسلم در خطبه جمعه، و بعد از سالم نماز،  

دستهای خود را بلند نمی کردند. همچنين ثابت نشده که ايشان پس از اتمام دعا توسط 
يا هم دست های خويش را به روی و را مسح کرده باشدخويش  دستهايشان صورت

) 5079) و (5917( شماره  دو مورد به فتوای خويش ماليده باشد .(برای تفصيل 
  )اجعه کنيد.مر

  :ءدعا د ازـبعمسح روی 
توسط  هردو دست خويش روی  خويش  را مسح   ءکننده مطابق حديث در ختم دعا ءدعا

كان رسول jَّ ،صلى هللا عليه وسلم «  عن عمربن الخطاب، رضی هللا عنه، أنه قال: نمايد:
   .رواه الترمذی  » ، إذا رفع يديه فی الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه؛

  محترم! ۀخوانند
 هستند علمای که  چف کردن دست ها بعد از دعا وماليدن آن به روی، را چيزی جديد و

وميگويند چنين چيزى نيز در در دين ميدانند وميگويند اين عمل  بدعت بوده وارده 
احاديثی  شريعت وارد نشده است واستدالل مياورند که: احاديثى  وارده در اين بابت ، هم 

  ضعيفه  بوده ونميتوانيم اين تعداد از احاديث را حجت گرفت:
وأما رفع النبی صلى هللا عليه « عالم جليل القدر اسالم ابن تيميه در اين بابت ميفرمايد : 

وسلم يديه فی الدعاء : فقد جاء فيه أحاديث كثيرة صحيحة ، وأما مسحه وجهه بيد يه فليس 
)، يعنى: ( 22/519(مجموع الفتاوى » ثان ، ال تقوم بهما ُحجة عنه فيه إال حديث أو حدي

اما در مورد بلند كردن دست هنگام دعاء، از پيامبر صلى هللا عليه و سلم احاديث صحيح 
زيادى وارد شده است، اما در مورد مسح كردن صورتش با دو دستانش فقط يك يا دو 

  تند).حديث وارد شده است و حجت نميشوند (زيرا ضعيف هس
(فتاوى عز » وال يمسح وجهه بيديه عقيب الدعاء إال جاهل « و عز بن عبد السالم گفت: 

)، يعنى: ( و هيچ كسى با دو دستانش صورتش را بعد از دعاء 47بن عبد السالم صفحه 
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  مسح نميكند بجز جاهل )
ولی تعداد ديگری علماء   احاديث وارده در مسح سر وصورت بعد از دعاء را از 

اديث  صحيحه محسوب نموده ، لذا مسح كردن صورت بعد از دعاء را مشروع اح
  ميدانند.

  :رو کردن بسوی قبله
اموش نبايد کرد که روکردن بسوی قبله از مستحبات دعا ميباشد ، سيرت نويسان می فر

يک روز رسول هللا صلى هللا عليه و سلم برای ادای نماز استسقاء برای نويسند که : 
درمدينه  به صحرا بر آمد، روی خويش را به قبله و، پشت خويش را به مردم مسلمانان 

  نموده و به دعا و نيايش پرداخت.
  وهللا اعلم بالصواب ( متفق عليه ) 

  :عـاءدر د اصرار وپافشاری
مفسرين بر اين امر تاکيد ميدارند وميفرمايند :که دعا کننده ، تا که ميتوانيد در دعا خويش 

اری ، تضرع وخواست پی در پی  بعمل اريد ، طوريکه برخی از علما در اصرار وپا فش
  تاکيد ميدارند .:اصرار در دعا و تکرار سه باره آن 

در حديثی عبد هللا بن مسعود  رضی هللا عنه  آمده است :وقتی پيامبر صلى هللا عليه و سلم 
ت سه بار درخواست دعا می نمود، سه بار دعا می کرد و وقتی چيزی از هللا  می خواس

يستجاب ألحدكم ما لم يْعَجل. يقول: « می نمود و پيامبر صلى هللا عليه و سلم می فرمود: 
متفق عليه )  يعنی: ( اجابت می شود برای يکی از شما »( قد دعوُت ربی فلم يستجب لی

  تا ماداميکه شتاب نکند و بگويد به پروردگارم دعاء کردم و مرا اجابت نکرد).
 مگر بايد وجود نباشد: له اگر وأمس ءدر دعا

حکم شرعی همين است که : در دعا مساله اگر ومگر وجود ندارد ، پيامبر صلی هللا عليه 
ال يقولن أحدكم: اللهم اغفر لی :« وسلم در اين مورد با زيبای خاصی در حديثی ميفرمايند 

ه له (أی يدعو هللا وهو موقن إن شئَت، اللهم ارحمنی إن شئَت. ليعزم المسألة فإنه ال مستكرِ 
نبايد بگوييد: «متفق عليه)  يعنی: » ( أن هللا سيقبل دعاءه. فا� هو القادر على كل شیء

بارالها! مرا ببخش اگر خواستی، بر من رحم فرما اگر خواستی.  بايد سؤالتان را راسخ و 
او متصور  مطمئن وقطعی بيان داريد و مستکرهی (به زور به کاری وادارنده) برای

نيست.(يعنی خداوند را بخواند و يقين داشته باشد که دعايش پذيرفته می شود، که خداوند 
  بر هر چيز تواناست)

  :ءمصحلت بودن در دعا
طوريکه گفتيم که در دعا بايد  تمام  ذرات  وجود انسان  اماده  در خواست  گردد.  

  مظهر  خواستن  وواقعٱ  آنچه ميخواهد  به صورت يك احتياج  واستدعا  وحاجت درايد. 
مهمترين شرايط استجابت دعا ، مصلحت بودن آن است .بسيارى  از اوقات  انسان  از 

عسى  « خواهد، در حاليکه آن چيزبه نفع اش  نمى باشد. پروردگار خويش  چيزى را مى 
بنٱ دعا بايد در عرصه  هايى صورت  گيرد كه به نفع »   ان تحبوا شيئٱ  وهو شر  لكم

  انسان  وامكان دسترسى  بدان باشد.
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ميگويند دعا براى تحصيل  توانايى  است ودر صورت كه  توانايى  تحصيل مطلوب  را  
  اشد ، در اين  مورد  دعا كردن  تحصيل حاصل است .به انسان   داده  ب

برخى از اوقات  ، انسان ها به منظور مقابله وهم چشمى ها ، چيزى را  از خالق  اش   
براى خود ميخواهد ولى انسان نبايد از ياد ببرد كه هر كس فرزندخصال خود ومسؤول  

   اعمال  خود است .
جابتش هيچ  نقصى  وجود ندارد   وهر چه  نقص  خداوند  در فاعليتش  كامل است  ودر ا 

  .وسستى كه است در  شكل اين ارتباط است وآن هم  از جانب ماست
 دعای ابليس هم مستجاب گشت:

اگر مخلوقی  با خلوص  بنآبه ياد داشته باشيد که دعا ابليس نيز مستجاب گرديده است ،
يقين قلب ومحبت کامل واخالصمندانه ، دست خويش را بسوی پروردگار باال نمايد ، 

  دست خالی بر نميگردد .داشته باشيد ، 
سفيان بن عيينة بن أبی عمران عالم جليل القدرويکی از عرفا مشهور جهان اسالم 

در مورد استجابت دعا وفه هـ. ) شهر ک 198هـ ومتوفی سال   107 متولد سال ( ميمون
  ميفرمايد :

د ست  هيچ دعا کننده خالی  باز نگشته چراکه پروردگار با عظمت دست  دعای  بدترين 
  مخلوقاتش يعنی ابليس را نيز خالی باز نگردانيده ودعا آنرا  اجابت فرموده است : 

وم رب فأنظرنی إلى ي«زمانيکه ابليس به پروردگار با عظمت خويش عرض داشت : 
) 38- 36سوره حجر:آيات  »( يبعثون . قال فإنك من المنظرين. إلى يوم الوقت المعلوم 

گفت پروردگارا پس مرا تا روزى كه برانگيخته خواهند شد مهلت ده. فرمود تو «يعنی: 
  .).يافتگانى. تا روز ( و )  وقت معلوم از مهلت

 :آداب دعا و اسباب اجابت
 .اخالص برای خداوند- 1
با حمد و ستايش خداوند آغاز گردد سپس با درود بر پيامبرصلی هللا عليه وسلم  و دعا  -2

 .ختم آن با درود بر او
 .قاطعيت در دعا و باور يقينی به اجابت آن -3
 .اصرارورزی در دعا و عدم شتاب - 4
 .حضور قلب در دعا - 5
 .دعا در آسايش و سختی - 6
 .تنها از خداوند درخواست گردن - 7
 .آوردن صدا به طوری که بين پايين بودن و باال بودن باشد پايين - 8
 .اعتراف به گناه و طلب استغفار از آن و اعتراف به نعمت و شکرگذاری بر آن- 9

 .عدم تکلف در آوردن کلمات موزون در دعا- 10
 .دعا کردن با خشوع و زاری و اميد و ترس - 11
 .ش همراه با توبهبرگرداندن اموال و دارايی غصب شده به صاحبان - 12
 .سه بار دعا کردن - 13
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 .رو به قبله بودن - 14
 .بلند کردن دستها در دعا - 15
 .وضوء داشتن هنگام دعا در صورت امکان آن - 16
 .عدم تجاوز و تعدی در دعا - 17
 .هرگاه دعا کننده برای ديگری دعا نمود دعا را برای خود شروع نمايد - 18
عاليه خداوند و يا با کردار نيکی که خود به آن پرداخته با اسماء حسنی و صفات  - 19

 .ای که پيش او حضور دارد به خداوند متوسل شود است و يا با دعای مرد زنده
 .خوراک، نوشيدنی، و پوشش او از حالل باشد - 20
 .به گناه و يا قطع صله رحم دعا نکند - 21
 .امر به معروف و نهی از منکر نمايد - 22
  .ن از همة گناهاندوری جست - 23

  :نبوی (ص)وحديث کريم استفاده از ادعيه وارده در قرآن 
نقطه اساسی که در دعا بايد مورد رعايت قرار گيرد اينست که در دعا ، انعده ازادعيه 

  د.گيررکه درقرآن واحاديث ذکر گرديده است مورد استفاده قرا
وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا فی أمرنا « از جمله : 

روى ما در كارمان  پروردگارا گناهان ما و زياده«) يعنی: 147(آل عمران: » الكافرين
ربنا « و: » را بر ما ببخش و گامهاى ما را استوار دار و ما را بر گروه كافران يارى ده.

يعنی:  )201:آيه  سوره بقره» ( آتنا فی الدنيا حسنة وفی اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار
پروردگارا در اين دنيا به ما نيكى و در آخرت (نيز) نيكى عطا كن و ما را از عذاب «

 ).آتش (دور) نگه دار
اللهم أنت ربی، «همچنين با آنچه از پيامبر صلى هللا عليه و سلم ثابت گرديده است، مثل: 

ستطعت، أعوذ بك من شر ال إله إال أنت، خلقتنی وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما ا
» ما صنعت، أبوء لك بنعمتك، وأبوء لك بذنبی، فاغفر لی فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت

پروردگارا! تو خدای منی، معبود بحقی جز تو نيست. مرا آفريدی و « (بخاری) يعنی: 
داده  من بندهء تو ام و بر عهد و پيمان تو بقدر توان ايستاده ام، از شر و زشتی آنچه انجام

ام و بتو پناه می جويم، به نعمتت بر خويش و هم بر گناهم اعتراف دارم، پس مرا 
اللهم إنی أعوذ بك من الشقاق وقوله: (» بيامرز، زيرا گناهان را جز تو نمی آمرزد.

بار الها! از جدايی(انحراف از مسير اسالم) و «) ( نسائی) يعنی: والنفاق وسوء األخالق
 .).ه تو پناه می جويمنفاق و بدی اخالق ب

 ء:موزون و مسجع در دعا از استعمال کلمات  جلوگيری
انسان نبايد در دعا  خود را مکلف بسازد که بصورت حتمی  عبارات مسجع  وموزن را 

استعمال نمايد ، قابل توجه ودقت است که دعا جای تضرع و فروتنی و زاری است و 
تشريفات و ظاهرسازی با آن سازگار نيست واصآل جور هم نمی آيد. ابن عباس رضی 

الدعاء فاجتنبه؛ فإنی عهدُت رسول هللا صلى هللا انظر السجع من « هللا عنه می فرمايد: 
مراقب سجع و «بخاری ) ( يعنی: » ( عليه وسلم وأصحابه ال يفعلون إال ذلك االجتناب.
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موزونی در دعا باش و از آن دوری گزين که من از رسول خدا صلی هللا عليه و سلم و 
 » .اصحابش جز همان دوری نمودن را نديدم

ه اند: با زبان خواری و افتادگی و نيازمندی دعا کن و نه به زبان بعضی از بزرگان گفت
 .شيوايی و سخنوری

  جهان: ېاول iان پس ءدعا
  خوانندگان محترم !

و سپس برای کنيم غاز آ ابتدا دعاء را برای خودحکم اسالمی در دعا همين است که 
  »پسی جهان�ان اول « ميگويند : بايد دعا نمود . ديگران

اين شيوه دعا را با زيبای خاصی چنين بيان پروردگار با عظمت ما در قرآن عظيم الشان 
ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل فی قلوبنا غالً «  فرموده است :

پروردگارا بر ما و «) ( يعنی:  10سوره حشر:آيه » (  للذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم
نمان كه در ايمان آوردن بر ما پيشى گرفتند ببخشاى و در دلهايمان نسبت به بر آن برادرا

اى مگذار پروردگارا راستى كه تو رئوف و  اند (هيچ گونه) كينه كسانى كه ايمان آورده
مهربانى).پيامبر صلى هللا عليه و سلم هنگام دعا برای کسی دعا می نمود ابتدا از 

  خويشتن آغاز می فرمود. ( ترمذی)
    :امتناع از دعای بد

همين است دين مقدس اسالم وتعليمات اسالمی خواننده محترم  ! حکم ،هدايت ورهنمود 
، فرزندان ويا اموال خويش دعا بد خود نبايد برای خود ، خانواده  شخص مسلمان که 

 نمايد .
على ال تدعوا « با صراحت وبا زيبای خاص فرموده است :پيامبر صلى هللا عليه و سلم 

بر نفس ها و بر «(مسلم) يعنی:  »أنفسكم، وال تدعوا على أوالدكم، وال تدعوا على أموالكم
 ».اوالد و اموال خود دعای بد نکنيد

  ممانعت از نفرين ديگران در دعا:
در لغت به معنای  ميگويند که نفرين » نفرين ۀ « در مورد کلمـ علمای لغت شناسی 

دعای بد واز جمله دعا کردن برای مرگ، ناکامی و بدبختی کسی يا چيزی ميباشد. 
وتوان  وخفه شده باشد ،صدمه  به هر علت   بنابر   زمانيکه شخصی از جانب مقابل 
پناه می آورد وميخواهد  به دعا بد  آ به نفرين وياهم بن مقابله مستقيم را نمی داشته باشد 

رب العزت در مقابله  ضعف خود رادر مقابله تالفی نموده ودر پناه   الهی  به نيروی 
 . جانب مقابل می پردارزد

نفرين در طول تاريخ بشريت وجود داشته واز سيرت انبياء طوری علماء ميگويند :
وسط پيامبران در مواقعی صورت ميگرفت که مسئله ای معلوم ميشود که معموالً نفرين ت 

بزرگ مانند انکار خداوند، تکذيب آيات الهی و زير سوال بردن کليات دين در ميان بعمل 
ودعای بدی را در  نفرين  ولی در حاالتی امروزی ديده ميشود که انسانها اغلبآ  می آمد .

ديده  که متحمل شده اند نيست. امروزی که بعمل می ارند ، متناسب با ضرری شرايط  
نفرين ودعای بد بسيار بزرگی که ممکن است شخص  است در برخی از اوقات  شده 
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ً مستحق چنين نفرينی نباشد. صورت ميگرد.علمای علم اخالق بدين  نفرين شونده واقعا
دارد  احساس منفی را بدنبال منفی داشته ومعموآل ۀ نظر انـد: از آنجا که نفرين ذاتاً جنبـــ

انسان را بسوی بــد انديشی و منفی گرايی سوق می دهد ودر  وحتی با تکرار نفرين ، 
روح وی را مکدر نموده و از لطافت خارج می کند، بهتر است از نفرين کردن  مجموع 

ديگران صرف نظر شود. هميشه جلوگيری از وقوع صدمات و ضررها و نيز بخشش 
دقت بايد داشت که عفو و فراموش کردن  تر است. ديگران ساده تر و نتيجه اش مطلوب

دومطلب جدا:انه اند. بهتر است وخاضتاً در وقت توان بهتر است عفوه کرد اما ما حق 
نداريم فراموش کنيم.مثال عفوه و بخش کسيکه برحق ومالت تجاوز کرده و آنهم که 

ردی.اما فرصت انتقام و عدالت موجود است، کاريست بهتر وقابل پاداش و جوانم
فراموش کردن کار بد مثالً عدم آموختن از آن و عدم پند ساختن آن برای دي�ران و 

ياد بود از ظلم به منظور درس  فراموش کردن عمل قاتل کار مناسب نيست. نبايد 
وعبرت واحترام به خون مظلم کاريست مناسب و بهتر وحتی ضروری. اما ياد بود به 

فراموش نبايد کرد که اگر نفرين ديگران بصورت  ند.منظور انتقام را سفارش نمی کن
در زندگی انسان اثرات نامطلوب ببار می اورد از جمله  انسان مبدل گردد  عادت 

افزايش حس بدخواهی و بد بينی، افسردگی ودر نهايت امر حاالت انزو را در انسان  
  ايجاد مينمايد . 

ً به حق و منصفانه  نباشد، ممکن است اثرات زيان بار آن به ميگويند اگر نفرينی واقعا
  خود شخص نفرين کننده بازگردد.

  دعا نبايد برای قطع رابطه باشد:
پيامبر صلى هللا عليه و سلم برای :دعاء  نبايد برای گناه و بريدن خويشاوندی  باشد

مسلمانان هدايت فرموده اند  که : دعانبايد برای گناه وبريدن روابط وعاليق خويشاوندی 
« (مسلم ) يعنی: » ال يزال يستجاب للعبد ما لم يْدعُ بإثم أو قطيعة رحم« صورت گيرد: 

هميشه برای بنده اجابت می شود، تا به گناه و قطع صلهء رحم دعاء نکند، بشرطيکه 
  ».شتاب و عجله ننمايد

  دعا درغياب برادر:
خيه بظهر الغيب دعوة المرء المسلم أل«رسول هللا صلى هللا عليه وسلم می فرمايد:

مستجابة،  عند رأسه ملك موكَّل، كلما دعا ألخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين، ولك 
دعای شخص مسلمان برای برادرش و در غياب وی مستجاب « مسلم) يعنی: » ( بمثل

است. در نزد سرش فرشته ای مؤظف است که هرگاه برای برادرش دعای خير کند، 
  .».ويد: آمين و برای تو مانند آن بادفرشته مؤظف بدان می گ

  ا را فراموش نکنيد:ـاحتياط در دع
هيچگاه عليه خود ، عليه فرزندان خود ، ويا هم « پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايند :

   اموال خود دعای بد نکنيد مبادا آن لحظه وقت قبولی دعا باشد و دعای شما قبول شود .
ودر نتيجه به خود تان يا به فرزند واعيال تان ويا هم به  اموال تان آفت ويا باليی  (
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(مسلم)بنا پيشنهاد ميگردد که در همچو دعا ها احتياط » .آنگاه پشيمان خواهيد شد   )برسد
  را از دست ندهيد.

  :در حق اوالد پدردعای 
فرزندان خويش بگزرند ودر همين است که والدين  بايد از سهوه واشتباه   حکم شرع

برابر اذيت و آزار آنها صبر نمايند؛ زيرا فرزندان  هنوز عقلشان به حد کمال نرسيده ، 
  مطمينآ که در گفتار و کردارشان دچار اشتباه می شوند.

اگر پدر شخص  بردبار باشد، گذشت ، صبر وتحمل اوالد های خويش را  نصيحت می  
  کند و ادب شود. کند تا بهتر نصيحت او را قبول

ولی با تاسف بايد گفت که برخی  از پدران و مادران مرتکب اشتباهی بزرگتر می شوند  
و آن اين است که عليه فرزندان خويش دعای بد ميکنند ، دعا می کنند که فرزندانشان 

بميرند يا به مصيبتی گرفتار شوند و اين دعا را ادامه می دهند. بعد از آن که آتش خشم 
فرو می نشيند تأسف می خورند و می بينند که اشتباه کرده اند و اعتراف می کنند که  آنها

دوست ندارند فرزندانشان به چنين مشکالتی گرفتار شوند، چون پدر مهربان است و 
  شدت خشم او را به چنين دعاهايی وادار کرده است، خداوند چنين پدری را می بخشد.

ُ «سوره يونس ) ميفرمايد :  11( آيه طوريکه پروردگار با عظمت ما در  َّj ُل َولَْو يَُعِجّ
(و اگر خداوند در رساندن شّرها » ِللنَّاِس الشَّرَّ اْستِْعَجالَُهْم ِباْلَخْيِر َلقُِضَی إِلَْيِهْم أََجلُُهْم 

بالهايی شتاب ورزد که مردمان در طلب آن شتاب می نمايند، همچنانکه در فرا چنگ   و
  ا و نعمتها شتاب می ورزند، عمر آن باقی نمی ماند).آوردن خيره

بايد در مقابل اوالد های خويش صبر و تحمل داشته باشند  ان ومادران عزيز پدرای پس 
و فرزندان را تنبيه کنند تا ادب حاصل کنند؛ زيرا کودک با تنبيه بيشتر متأثر می شود تا 

يده ای ندارد، اين دعاها در نامه اعمال تعليم و تأديب، اما دعای بد عليه فرزندان هيچ فا
پدر و مادر نوشته می شوند.(و روز قيامت سب ندامت و حسرت می شوند) ( تفصيل 

) الشيخ ابن جبرين) مطالعه 188،189موضوع را ميتوان در فتاوی المرأة صفحه (
  فرمايد .

  :که با شما نيکی کرده استشخصی دعاء برای 
اجتماعی ، تشکر و سپاسگزاری از کسی است که از جانب  يکی از ابعاد واالی اخالقی و

من ال «پيامبر صلی هللا عليه وسلم فرموده است :او لطف و نعمتی به ما رسيده است . 
). ( هر کسی که (بابت 2/258حديث صحيح امام أحمد (» يشکر الناس ال يشکر هللا

  نکرده است.)خدمت نيک) از مردم تشکر نمی کند، در حقيقت خدا را تشکر 
من ُصنع إليه معروٌف فقال لفاعله: جزاك هللا «پيامبر صلى هللا عليه و سلم فرموده است: 

کسيکه بوی نيکی شود و برای انجام «ترمذی و نسائی) يعنی: » ( خيًرا؛ فقد أبلغ فی الثناء
  » دهنده ی آن بگويد، جزاک هللا خيراً هر آئينه در دعاء مبالغه کرده است.

(أعطوه مكافأة) فإن لم تجدوا » ومن أتى إليكم معروفًا فكافئوه«رموده است: همچنين ف
و آنکه به شما احسانی «فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه) (ابوداود و نسائی) يعنی: 

نمود، او را مکافات دهيد و اگر چيزی نيافتيد که به وی مکافات دهيد، به حق وی دعا 
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  ».افاتش را داده ايدکنيد تا ببينيد که شما مک
راغب دركتاب مفردات می گويد: شكر همان تصور نعمت و اظهار آن است و نقطه 

ايشان شكر را به شكر   . مقابل آن كفر است كه فراموشی نعمت و پوشاندن آن می باشد
يعنی انديشه درباره نعمت و شكر زبان يعنی ثنا گفتن بر نعمت دهنده و شكر ساير   قلب،

   . قدردانی و پاسخ گويی در برابر نعمت تقسيم كرده است اعضا، يعنی

  رد:ـچرا بايد تشکر ک
قدردانی است. وقتی ما  لغوين در تعريف تشکر فرموده اند که : تشکر به معنی سپاس و 

از کسی تشکر بعمل می اوريم ، ميخواهيم بدين عمل خويش به شخصی مقابل نوع از 
  قوت اعتماد به نفس خويش  افزايش دهيم.احساس خوبی را الهام  ، ودر مقابل 

در يک جمله بايد گفت که: ابراز تشکرويا هم ادای تشکر  کاری ساده واسانی است ، ما 
به جانب  مقابل نسبت کار ويا هم کمک کی به ما   ، لطيف وزيبا با ادای کلمات مناسب

درونی خويش را انجام داده است  ابراز  تشکر ميکنيم . وبدين ترتيت احساسات  خوبی 
احساس قلبی وراحتی درونی خويشرا باذکر جمالت زيبا  به جانب مقابل البته با ذکر نام ،

  ميداريم .ابراز
  :تشکر برای خود انواع واقسامی دارد

اولين وبهترين شکل ادای  تشکر همانا شکل ظاهری ويا به اصطالح شکل بيرونی تشکر 
داريم ادا ميآنرا جمالت وکلمات زيبا  م با ادای وطوريکه متذکر شديم آنهاست که با زبان 

، هکذا ميتوان اين ابراز تشکر را با دادن هديه ويا هم اينکه جانب مقابل را با صميمت 
در اغوش گرفت صورت يابد . هکذا ادای  تشکر ميتوان در قلب هم  صورت گيرد  که 

ان و اقرار به نيز اذع »شکر« يکی از مصاديق همان در شکل احساس رضايتمندی 
  زبان است. 

  خواننده محترم!
در پروسه ادای تشکر زياتر وقت ديده شده است که : از شخص مطلوب تشکر  بعمل می 
اوريم  ، ولی بعد از آن در ضمن تشکر ميگويم که :اگر اين طور ميشود بهتر می بود ويا 

همچو  الفاظ وکلمات ولی چنين  نشد ويا اما  اگر چنين  ميشود بهتر می   بود استعمال 
  بعد از تشکر ، از امور ممنوعه در پروسه تشکر بشمار می اورند .

  :طلب دعاء از انسان های صالح
مسلمان از برادر مسلمان خود می دعاء از انسان  صالح بدين معنی است که فرد  طلب

  از افراد صالح وبا تقوای .بخصوص خواهد تا برايش دعا کنند، 
که : حضرت عمر بن خطاب  رضی هللا عنه  از پيامبر صلى هللا  در روايت آمده است

أی أخی، «عليه و سلم برای ادا  عمره کسب اجازه نمودم، ايشان اجازه داد و فرمود: 
برادرکم ما را در دعای خود شريک گردان و از « يعنی: » أشركنا فی دعائك وال تنَسنا
که شاد نمی شوم، اگر در برابر آن می گويد: کلمه ای گفت » دعايت فراموش مان مکن.

 . به من دنيا داده شود. ( ترمذی و ابن ماجه)
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  انجام اطاعت ودوری از معاصی ومنکرات:
دعا بخاطر ذكر هللا ، اطاعت از اوامر او و انجام عمل صالح بايد صورت گيرد، تقوى و 

توبه از  اشتياق به انجام طاعات، و دور گشتن از معاصی و منكرات، و شتافتن بسوی
جمله عواملی هستند که دعا را به قبول نزديک تر می سازند. خداوند متعال می فرمايد: 

 ».پذيرد خدا فقط از تقواپيشگان مى« ) يعنی:  27(مائدة:آيه » إنما يتقبل هللا من المتقين« 
من شغله القرآن « از خداوند سبحان روايت شده که در يک حديث قدسی می فرمايد: 

کسی که خواندن «(ترمذی) يعنی: » مسألتی أعطيته أفضل ما أعطی السائلين وذكری عن
قرآن او را از دعا و درخواست از من باز دارد، بهتر از آنچه به دعا کنندگان می دهم به 

  .».او عطا می کنم
  دعا بخاطر طول عمر انسان شخصی نيکوکار:
عمر   طول  برای  فضيلتدر فضايل دعا آمده است که شخص مؤمن مسلمان ميتواند 

   نيکوکار دعا نمايد .  مؤمن مسلمان 
روايت کرديده است آمده است که    پدرش  که از ابی بکره  بن  در حديثی ازعبدالرحمن

  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ؟ است  بهتر  ازهمه  کس  کدام  هللا   رسول  :ای گفت مردی 
  نيکو  وعملش  طوالنی  عمرش  (کسيکه  من طال عمره و حسن عمله: «  گفت  

من :«  گفت پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ؟ است  بدتر  از همه  کس  کدام :  اوگفت  . باشد)
  روايت  به  . باشد)  بد  عملش  و  طوالنی  عمرش  (کسيکه» طال عمره و ساء عمله 

  . است  « صحيح  حسن «  است  گفته که   ترمذی   و  احمد
  پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که است  آمده  درحديثی ديگری ازابوهريره همچنان

خياركم أطولكم أعمارا « أال أنبئكم بخيركم؟ " قالوا: نعم يا رسول هللا قال: :«  گفت 
  بلی يا   گفتند: ؟  بگويم  بشما  را  شما  بهترين  خواهيد می  آيا »(  وأحسنكم أعماال

  وکردارشان  تر طوالنی  عمرشان  هستندکه  شماکسانی  بهترين  : اوگفت  هللا . رسول
  جيد. )  با سند  ديگران  و  احمد  بروايت  باشد) (  نيکوتر  و  بهتر

 :کوشش در کسب به رزق و روزی حالل
أيها الناس، إن هللا طيب ال يقبل إال طيبًا، « پيامبر اکرم صلى هللا عليه و سلم فرموده اند: 

يا أيها الرسل كلوا من الطيبات « المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال:  وإن هللا أمر
يا أيها « )  وقال تعالى:  51سوره مؤمنون: آيه :» ( واعملوا صالًحا إنی بما تعملون عليم

) ثم ذكر الرجَل يطيل 172سوره بقرة:آيه  » ( الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم
لشعر، غير نظيف الوجه) يمد يديه إلى السماء: يا رب..يا رب، السفر؛ أشعث أغبر (طويل ا

ی بالحرام، فأنی (فكيف) يستجاب لذلك)  ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام وُغذِّ
ای مردم خداوند تعالی پاکيزه است و بجز پاکيزه را نمی پذيرد و خداوند «( مسلم)  يعنی: 

 .ته استمؤمنان را مانند فرستادگانش مأمور ساخ
خداوند تعالی فرمود:  ای مؤمنان بخوريد وبنوشيد از چيزهای پاکيزه که بشما روزی داده 

 .ايم
باز مردی را ياد نمود که سفرش را دراز نموده غبار آلوده و پراکنده موی است و 
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دستهايش را به آسمان بلند کرده می گويد: پروردگارم، پروردگارم، در حاليکه خوردنی 
آشاميدنی اش حرام بوده و پوشيدنی اش حرام بوده و به حرام تغذيه شده اش حرام و 

  ».است، پس چگونه دعای همچو شخصی پذيرفته می شود
    :ها لجه با دعا مداوا و معا

  با  و  »هللا «   ذکر   و  نام  بر  مشتمل  اگر  دعاها،  خواندن  با  مداوا  و  معالجه
ازلحاظ شرعی کدام ممانعتی ندارد .ولی  باشد  دار ومعنی  مفهوم  عربی  کلمات  و  الفاظ
  و  مشروع   غير  معنی  داردکه  احتمال   نباشد  مفهوم  معنی  دارای  کلماتاگر

   باشند.  داشته  آميز شرک
  يکديگر  برای  جاهلی  دوره  در  ما  : گفت  که است  روايت  مالک   بن  ازعوف 

  شما  نظر  خدا  رسول  ای  . کرديم می  ها نوشته  با  را  مداوا  و  نوشتيم می  دعاهائی
اعرضوا علی رقاكم.ال بأس «: گفت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  ؟ چيست  باره  اين  در

  دعا  کنيد. عرضه  برمن  را  خود  های نوشته  و  دعاها ( »بالرقى ما لم يكن فيه شرك 
اين   ابوداود  و  ندارد).مسلم  کدام ممانعتی اشدنب  آميزی  شرک  کلمات اگردرآن  ونوشته
  . اند کرده روايت  را  حديث
  امام  از  شفا  بمنظور  نوشته  دعای  در روايتی می افزايد که : درباره گويد: ربيع

  الفاظ  و  ياکلمات  باشد  خدا  ازکتاب  نوشته  اگر  : اوگفت  . کردم سئوال  شافعی
  برای  کتاب اهل  است  جايز  آيا  : ندارد.گفتم  اشکالی  اشد،ب  خدا  ذکر  بر  مشتمل

  مشتمل   بگويندکه  يا  بنويسند  چيزی  اگر  ، بلی  : گفت   بدهند؟  نوشته  دعای  مسلمانان
     مشکلی  ندارد.  باشد  خدا  کتاب ياکلمات  خدا  ذکر  بر

  روايات شده در اين بابت:  ئی دعاها
پيامبر صلی   که است  آمده  عايشه  از  وامام  مسلم  امام بخاری  بروايت در حديثی  اول:

   دست  با  و  خواند می  دعائی  اش خانواده  از اعضای   يکی  برای    هللا عليه و سلم
  : گفت می  و  ماليد می  دست  وی  بر  راستش

شفاء ال يغادر سقما أشف وأنت الشافی، الشفاء إال شفاؤك   اللهم رب الناس أذهب البأس«
  الهی خداوندا  ، کن  برطرف  را  سختی  اين  ، مردمان  پروردگار  ای  خداوندا » (
  شفای  تو  شفای  جز  ، هستی  دهنده  شفا  تو  تنها  چه  ، ده  شفا  مريضی را اين

  باقی  را  مريضی   و   دردی  هيچ  که برسان  شفائی  خداوندا،  . نيست  ديگری
  د).نگذار
  از  او  که است  آمده   العاص  ابی  بن  عثمان  از  مسلم  بروايت در حديثی  دوم:

  شکوه   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  نزد  کرد می  احساس  خود  تن  در  که دردی
ضع يدك على الذی يألم من جسدك « :  گفت وی  به    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  نمود.

  دست»(  وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة هللا وقدرته من شر ما أجد وأحاذروقل: باسم هللا، 
   بار  هفت  و  »    هللا  باسم «   بگو:  و کند  می  درد  بگذارکه  اندامت  برآن  را  خود
  و  عز  به  کنم می  احساس  خود  تن  در  که دردی  و  شر  از  اعوذ... «   بگو:  نيز

  گويد: عثمان  ). دارم می  او  امامن  در  را  خويشتن  و  برم می  پناه   خداوند  قدرت
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  ببعد  آن  از  . است  داده  شفا  مرا  درد  خداوند  و  ام خوانده  را  دعا  اين  بارها
  . دادم  دستور  بدان  را  ديگران  و  خويش  خانواده  همواره
  ثابت   : گفت  که است  آمده  مسال  بن  محمد  از  امام ترمذی  بروايت در حديثی  سوم:

  دست  ، دردگرفت  تو  اندام  از  عضوی  هرگاه  محمد،  ای «   گفت  من  به   بنانی  بن
   بگو:  سپس  بگذار  اندام  آن  بر  را  خود

  خداوند  عزت  به  خدا  (بنام»  بسم هللا أعوذ بعزة هللا من شر ما أجد من وجعی هذا«  
  چند  را  آن  مجدداً   و آنگاه  بردار  را  خود  دست  سپس  ، ) دردم  ازاين  برم می  پناه
پيامبر   که  : گفت برايم   مالک   بن  انس  زيرا  .   تکرار کن  تاک  وتر و  بصورت  بار

  . است  گفته  وی  به  را  سخن  اين  صلی هللا عليه و سلم
« : گفت    امبر صلی هللا عليه و سلمپي  که است  شده  نقل  عباس  ازابن در حديثی چهارم:

من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرات: أسأل هللا العظيم رب العرش العظيم 
  فرا  اجلش  برودکه  بيماری   بعيادت  (هرکس»أن يشفيك.إال عافاه هللا من ذلك المرض

  پروردگار  و  بزرگ  خداوند  از  ... اسال  بگويد:  او  سر  باربر  وهفت  باشد  نرسيده
  بيماری  آن  از  را  او  خداوند  آنگاه  دهد،  شفا  ترا  که  خواهم می  بزرگ  عرش

  . دهد) می  شفا
  را  آن  حاکم  و  است  دانسته  « حسن ) «  را  آن  که ترمذی  و  ابوداود  ( بروايت 

     . است  دانسته  « صحيح «   بخاری  بشرايط  بنا
پيامبر صلی هللا عليه و   که است  آمده  عباس  ابن  از  بخاری  ديثی بروايتدر ح پنجم:

أعيذ كما بكلمات هللا : « گفت می   و  خواند می  دعا  حسين  و  حسن  حفظ  برای    سلم
  عظيم  سخنان  و  کامل  کلمات به  »التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين المة 

  موذی  جانور  هر  و  شيطانی  هر  بدی  و  شر  از  را  ماش  که برم می  پناه  خداوند
  دعا  اين  خليل  ابراهيم   پدرتان  فرمود: می  و  دارد)  امان  در  زخمی   چشم  هر  و
     خواند. اسحاق می  و  اسماعيل  خود  فرزندان  بر  را

  و  يض بودمر  که او است  آمده  وقاص مسلم ازسعد بن ابی  بروايت در حديثی  ششم:
 اللهم اشف سعدا :« بارگفت  سه  و  آمد   وی  عيادت  به    پيامبر صلی هللا عليه و سلم

    «. بخش  شفا  را  سعد  خداوندا ( »  
    پس اى خواهر وبرادر مسلمان !

  دعا را حفظ كن وآنرا  ورد زبان خويش در  صبح وشام    بگردان. 
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  فصل دوم 
  اسالمیدعاهای  واذكـار

دماغ بى نيازان ننك خواهش بر نميداردبلندی زير پا مى آيداز « حضرت بيدل ميفرمايد : 
  بيدل  )» ( دست دعا اينجا 
 کلمه طيبه:

هيچ معبودى نيست جز هللا ، محمد فرستاده  خدا  »(أل إ لــه إ ال  هللا  محمد  رسول  هللا «
  است .)

      كلمه شهادت:
من » ( أ� وحده ال شريك لــــه وأشهد  أن  محمدٱ عبده ورسولـه أشهد أن أل إ له إال  « 

گواهى  ميدهم  كه جز هللا هيچ  معبودى نيست  او يكتا  است  و او  را هيچ شريكى 
  »نيست  وگواهى ميدهم كه محمد صلى هللا  عليه وسلم  بنده هللا ورسول اوست. 

   ايمان بـه ضرورت ديـن:
وكتبه  ورسله واليوم االخر والقدر  خيره  وشره من هللا  تعالى  آمنت با� ومال ئكته  «

ايمان  اوردم بخدا  وبفرشتگان  او وبه  كتابهاى او  وبه پيغمبران »( والبعث بعد الموت 
او وبروز آخرت وبه تقدير خوب  وبد آن  كه از جانب خداوند است وبه  اينكه بعد  از 

  مرگ  دوباره  زنده  ميشويم )
  حسنه: دعـاى 
(اى پرودگار ا !  بما » ربنا  آ تنا  فى الدنيا حسنة وفى  االخرة حسنة وقنا عذاب  النار «

در دنيا  خوبى نصيب نما  ودرآخرت  خوبى   نصيب نما  ومارا  از عذاب  دوزخ 
  نگهدار.)
  درود:

اللهم صلى على  محمد وعلى آل محمد  كما صليت  على  إبراهيم  وعلى آل  إبراهيم  «
( اى بار  خدايا  بر محمد وال   او رحمت  بفر ما  همچنان  كه بر   » إنك  حميد  مجيد

  ابراهيم  وال  او رحمت فرمودى حقٱ كه تو  بزرگى ودر خور ستايش)

      دعـاى بـركت:
اللهم  بارك على محمد وعلى آل محمد  كما باركت  على  إبراهيم  وعلى  آل  ابرهيم  « 

(اى بار  خدايا  ! بر محمد صلى هللا  عليه وسلم وبر آل او بركت  بده   » إنك  حميد مجيد. 
  همچنان  كه بر اى ابراهيم  وال او بركت داه اى ، حقٱ كه تو  بزرگى وسزاوار ستايش.)

   ح:ـيـتسب
پاكى تو اى  هللا   » ( سبحانك  اللهم  وبحمدك  وتبارك اسمك  وتعلى جدك وال اله غيرك «

وجمله ستايش  تر است  وبا بركت  است   نام تو  وبزرگى تو مقامى واال دارد ونيست  
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  هيچ  معبودى  غير از تو)

      :کريم د ازختم تالوت قـرآنـدعاى بع
اللهم أرحمنى با لقرآن  واجعله لى إ مامٱ ونورٱ  وهدى ورحمة،  اللهم  ذكرنى منه  ما « 

ما جهلت وا رزقنى  تالوتــه  انا ء الليل  واطراف  النهار واجعله لى نسيت وعلمنى  منه  
  » حجة يا رب العلمين

  پروردگارا ! 
به بركت قرآن  بر من رحم  فرما  وآنرا  براى من پيشوا ، نور ، رحمت وهدايت  

بگردان ،  پروردگارا   !  چيزى را كه  از آن فراموش  كرده ام  بياد من  آر وچيزى را  
از آن  نمى دانم  به من  بياموز  ومرا توفيق ده  كه در بخشى  از شب  وصبح  وشام   كه

  الميان  آنرا  براى  من حجت  بگردان .عآنرا  تالوت  كنم ،  واى  پرودگار 
اى  » ربنا افرغ  علينا  صبرٱ  وثبت  أقـد ا  منا  وانصرنا  على الــقــوم  الكافرين «

نازل  فرما  برما وقدم هاى ما را  استوار فرما ومدد  ده  ما  را پروردگار   ما ،  صبر 
  بر  گروه  كافران

ربنا ال توآخذنا إن نسينا  أو  أخطانا  ربنا  والتحمل  علينا  إصرٱ  كما  حملته على  «
الذين من  قبلنا  ربنا  وال تحملنا  ما ال طاقة لنا  به  واعف عنا  واغفر  لنا  وار حمنا  أنت  

  . »  النا  فأ نصرنا  على  القـــــوم  الكافـــرينمو
اى  پروردگار  اى پروردگار  ما ،  مگير  ما را  اگر فراموش  كرديم  يا خطا  كرديم   

اى   ما،  وبار مكن  بر ما  بار گران  چنانكه  نهادى آنرا  بر  كسانيكه  پيش  از ما بودند
اقت  ما را  به آن  ودر  گذر  از ما  وبيامرز پروردگار  ما و منه  بر  ما آنچه نيست  ط

   ما را  ورحم  كن بر ما  تويى  پروردگار ما  پس  نصرت  ده  ما را  بر گروه  كافران.
ربنا إننا  سمعنا مناديٱ  ينادى  لاليمان  أن  آمنو ا  بر بكم  فامنا  ربنا فاغفر  لنا  « 

  »برار ذونوبنا  وكفر  عنا  سياتنا  وتو فنا  مع  اال
اى  پروردگار ما،   هر آينه  شنيديم  ندا  كننده را ) به آواز بلند (  ندا مى كرد  بسوى  

ايمان  كه ايمان  آريد به پروردگار تان  ) پس (  ايمان  آورديم  اى  پروردگار  ما ،  پس  
با   بيامرز  بما گناهان  مارا  ودور  گردان  از ما بدى  هاى  ما را  وبميران  ما  را

  نيكوكاران .
اى  ( )٢٣:٧» (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين«

پروردگار  ما ستم  كرديم  بر نفسهاى  خود  واگر  نيامرزى مارا ومهربانى  نكنى  بر ما  
  البته  ميباشيم از زيان  كاران)

اى پرودگار ما  مگردان  ما را  با )( ٧:  ۴٧» (   ربنا ال تجعلنا  مع الـقـوم  الظالمين «
  گروه  ظالمان )

  ) ٧ : ٨٩» (  ربنا افتح  بيننا وبين  قو منا  با لحق وأنت  خير  الفاتحين«
اى  پروردگا ما فيصله  )حكم (  كن در ميان   ما  ودر ميان  قوم  ما  براستى وتو  (

 .) بهترين  حكم  كنند گانى
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:  ٨۶ - ٨۵» (   ظالمين ونجنا برحمتك  من القوم  الكافرينربناال تجعلنا فتنة للقوم ال« 
١٠ (  
اى پروردگار  ما  ) نگردان  ما را  محل عذاب ( زور آزمايى  مكن با  ما براى  گروه  ( 

   ستمگا ران  ونجات  بخش  ما ر ا به     حمت  خود  از گروه كافران.
) (   اى پروردگار   ما ،  صبر  ٧:  ١٢۶» ( ربنا  أفرغ علينا  صبرٱ  وتوفنا  مسلمين« 

  نازل  فرما  برما ومارا مسلمان به ميران . )
ربنا إنك تعلم ما تخفى  وما تعلن وما يخفى على هللا من شی ء فى االرض وال فى السما «
  ) ١۴:  ٣٨» ( ء

 اى پروردگار  ما  هر آيينه تو ميدانى  آنچه  پنهان  ميداريم وآنچه  اشكار ميكنيم  ونيست 
  پوشيده  بر خدا  هيچ  چيز   در زمين  ونه در  اسمان.).

  )  ١۴:  ۴١» ( ربنا اغفر  لى  ولو الدى وللمومنين يـوم يـــقــوم  الحساب«
( اى پروردگار ما !   بيامرز  مرا  ومادر وپدر   مرا  ومسلمانان  را  روزيكه  بر پا   

  »شود حساب
) اى  پروردگار   ١٨:  ١٠» (  من أمرنـــا  رشدٱ  ربنا آتنا  من لدنك  رحمة  وهيئ  لنا« 

  !  بده  مارا  از نزد  خود بخششى وآماده  ساز  براى ما  در كار  ما  درستى ) راه يابى 
ربنا اغفرلنا وإل خوانناالذين سبقونا با إليمان  وال تجعل فى قلوبنا غ� للذين آمنوا ربنا « 

  )  ۵٩:  ١٠» ( رحيم إنك رؤوف 
پروردگار  ما بيامرز  مارا وآن برادران ما را كه  سبقت كردند بر ما  بر ايمان  (  اى 

ومگردان  در دل  ما هيچ كينه به نسبت  آنانيكه ايمان  اورند ،  اى  پروردگا ما !   هر 
 آيينه  تويى بخشاينده با رحم 

دگا  ر ما  خاص ) (اى پرور ۶٠:  ۴»( ربنا  عليك  تو كلنا  وإليك أنبنا  وإليك  المصير«
 برتو تو كل  كرديم  وبسوى  تو رجوع  نموديم  وبسوى  تست  بازگشت  همه)

) (  پروردگار ! صبر  ٢۵سوره  البقره : » (  ربنا أفرغ علينا صبرٱ  وثبت أقدمنا« 
  نازل  فرما برما و  وقدمهاى  مارا استوار فرما )

( اى  پروردگار   ۶۶:  ٨» ( ء  قدير ربنا اتمم  لنا  نورنا واغفر  لنا إنك على كل شى« 
 ما  تمام  ده براى ما نور  مارا  وبيامرز  مارا  هر آيينه  تو بر  هر چيز توانايى) 

اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغاىبنا  وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا  وأنثانا  اللهم  من « 
  » على االيماناحييته  منا فاحيه على اإلسالم  ومن توفيته  منا  فتوفه 

  پروردگار ا ! 
زنده ومرده  مارا ،  حاضر وغائب  مارا  ، كوچك  مارا  ومرد  وزن مارا  بيامرز ،  

  پروردگار ! 
هر كه  را زنده  نمودى از ما پس  زنده نگهدار اورا بر اسالم  وهركه را از ما فوت  

 . ساخته اى پس  اورا  بر ايمان  فوت كن
  داده: که خداوند به مخلوقش ياد قرآنی   و اما دعا های

   ) 23(اعراف/  ».َلَنُکوَننَّ ِمَن الَخاِسِرين َربََّنا َظلَمَنا أَنفَُسَنا َوإِن لَّْم تَغِفْرَلَنا َو تَْرَحْمَنا «
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  پروردگارا:
خواهيم  واگرمارانيامرزی وبه ما رحم نکنی، البته اززيانکاران  ما به خودمان ستم نموديم 

   بود.
» َjّ َّ9(آل عمران/» الَ يُْخِلُف اْلِميَعادَ  َربََّنا إِنََّک َجاِمُع النَّاِس ِليَْوٍم الَ َرْيَب ِفيِه إِن(   

  پروردگارا:
که در (وقوعِ) آن شکی نيست ، بی گمان خداونداز  تو گرد آورنده مردم درروزی هستی 

   وعده (خود) خالف نمی کند . 
   )16عمران/ (آل َفاْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوقَِنا َعَذاَب النَّارِ َربََّنا إِنََّنا آَمنَّا 

گناهان مارا بيامرز و از عذاب آتش دوزخ  پروردگارا : براستی ما ايمان آورده ايم پس 
   حفظ کن . مارا 

(آل  ْرَنا َعلَی اْلقَْوِم اْلَکاِفِرينَ أَْقَداَمَناَواْنصُ  َربََّنا اْغِفْر لََنا ذُنُوَبَنا َوإِْسَرافََنا فِی أَْمِرَنا َوثَبِّْت 
   )147عمران/

  پروردگارا: 
بيامرزو قدمهايمان را استوار بدار ، و مارا بر گروه  گناهان ماراواسراف درکارمان را 

     کافران پيروز گردان . 
   )5(ممتهنه/ إِنََّک أَنَت اْلَعِزيُز اْلَحِکيمُ َربََّنا  َربََّنا الَ تَْجَعْلَنا ِفتَْنةً ِللَِّذيَن َکَفُروا َواْغِفْر لََنا ـ

  کافران قرار مده و ما را بيامرز پروردگارا : مارا دستخوش (آزمايش و امتحان) 
   پروردگارا : براستی که فقط تو عزيزحکيمی .
   ) 201(بقره/ َعَذاَب النَّارِ  َربََّنا آِتَنا فِی الدُّْنَيا َحَسَنةً َوفِی اْآلِخَرةِ َحَسَنةً َوقَِنا 

فرما و مارا از عذاب آتش دوزخ  پروردگارا: در دنيا و آخرت به ما نيکی و احسان 
   مصون دار.

(آل » تُْخِلُف اْلِميَعادَ  ُرُسِلَک َوالَ تُْخِزَنا يَْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّک الَ   َربََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتََّنا َعلَی«
   ) 194عمران /

  پروردگارا :
دادی به ما عطا کن و روز قيامت ما را  ه را که به (زبان )رسوالنت به ما وعده آنچ 

   بی گمان تو خالف وعده نمی کنی .  رسوا مگردان که 
اِحِمينَ «    )109(مؤمنون/  » َربََّنا آَمنَّا َفاْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َوأَنَت َخْيُر الرَّ

   رحم کن و تو بهترين رحم کنندگانی . و برما  پروردگارا :ما ايمان آورده ايم ، ماراببخش
يَماِن َو « ْخَواِنِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا ِباْإلِ بََنا اْغِفرلََنا َو ِإلِ َبَنا  رَّ لَِّذيَن آَمنُوا ـ رَّ لِّ َال تَجَعل فِی قُلُوبَِنا ِغالَّ

ِحيم    ) 10حشر/ .» ( إِنََّک َرُءوٌف رَّ
  پروردگارا:

ايمان سبقت گرفتند بيامرز و در دلهای ما برای اهل  ما و برادران ما را که پيش ازما به  
   مهربان و رحيمی. ايمان کينه قرار مده ـ پروردگارا:به راستی که تو  

  کريم هکذا خواندن اين دعای بعد از ختم قرآن
  اَللُّهمَّ نَوِّر ُقلُوبَنا ِباْلُقرآن
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  نا ِبزيَنِة اْلُقرآناَللُّهمَّ زَِيّن اَْخالَق

  اَللُّهمَّ اَلِْبسْنا بِِخلَْعِة اْلُقرآن

  اَللُّهمَّ ارْزُقنا َشفاَعَة اْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اْغِفرلَنا ذُُنوبَنا ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اَْکرِمْنا بَِکراَمَة اْلُقرآن

  اَللُّهمَّ ارْحَمْنا ِباْلُقرآن

  ناَللُّهمَّ اْهدِنا بِِهداَيِة اْلُقرآ

  وَالْمُسْلِمينَ ِباْلُقرآناالسالم اَللُّهمَّ اْنُصر

  اَللُّهمَّ اْخذُلِ الُْکّفارَ وَالْمُناِفقينَ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اْشفِ َمرضانا ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ ارَْحم مَوْتانا ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اْحفَظ وَ اَِيّدْ قاِئدَنا ِباْلُقرآن

  تَوفيقَ الّطاعََة ِباْلُقرآناَللُّهمَّ ارْزُقْنا 

  اَللُّهمَّ ارْزُقْنا بُْعدَ الْمَْعصيَة ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ ارْزُقْنا ِصدْقِ النَِّيَّة ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ ارْزُقْنا ِعرفانَ الُْحرَمَة ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ ارْزُقنا َحجَّ َبيِتکَ الَْحرامَ ِباْلُقرآن

  زيارَةَ قَْبرِ نَبِِيّکَ ِباْلُقرآن اَللُّهمَّ ارْزُقْنا

  اَللُّهمَّ َتقَبَّل َصالتَنا ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ َتقَبَّل ِتالوَتَ

  اَللُّهمَّ اجَْعلْناِمن اَعْواِنِه وَاَْنصارِهِ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اسْتَِجب دُعاءَنا ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اجَْعلْنا ِمنَ الُْمَصلّينِ ِباْلُقرآن

  لُّهمَّ اجَْعلْنا ِمنَ التّوّابينِ ِباْلُقرآناَل

  اَللُّهمَّ اجَْعلْنا ِمنَ السَُّعداءِ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اجَْعلْنا ِمنَ الْمَُتّقينِ بِاْلُقرآن

  اَللُّهمَّ آتِنا فِی الدُّنيا َحسََنًة ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ آتِنا فِی اْلآِخرَةِ َحسَنًَة ِباْلُقرآن
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  قِنا َعذابَ الّنارِ ِباْلُقرآن اَللُّهمَّ

  اَللُّهمَّ َکِفّر عَّنا سَيِّئاتِنا ِباْلقُرآن

  اَللُّهمَّ تَوَفَّنا َمعَ اْلاَْبرارِ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اَحْيِناحَياةَ مُحََمّدٍ وَآلِ مُحََمّدٍ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اَمِتْنامََماتَ مُحََمّدٍوَآلِ مُحََمّدٍ ِباْلُقرآن

  للُّهمَّ اْنفِعْنا ِباْلُقرآناَ

  اَللُّهمَّ ارْفَعْنا ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ افَْتح َعلَيْنا اَبْوابَ رَحْمَِتکَ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اْنُشرَعلَيْنا َخزاِئنَ عُلوِمکَ ِباْلُقرآن

  اَللُّهمَّ اجْعَل َ اُمورََنا خَيرًا ِباْلُقران

  اللهم آمين يارب العالمين

       :د از سالم درنمازـدعاى بع
اى هللا   »اللهم أنت  السالم  ومنك  السالم  تباركت  ربنا  وتعاليت يا ذا الجالل  واإلكرام« 

!  فقط تويى  دهنده  سالمتى  واز تو  است  سالمتى ، تو با بركتى اى پروردگار 
  وبزرگى اى صاحب  عزت وكرامت.

بعد از  ختم نماز  واداى  سالم ، سنت است  نماز »  پايان « اذكر های بعد  از سالم دادن 
  دعا ذيل  خوانده شود: 

از هللا طلب آمرزش مى كنم « ،»  استغفر هللا « ، »  استغفر هللا« ، »استغفر هللا  « - 1
الهى تو » «  اللهم أنت السالم   ومنك السالم ، تباركت  يا ذا  الجالل  واالكرام«  ».

سالمی ، وسالمتی از جانب تو است ، تو بسيار  با بركتى ، اى صاحب عظمت وبزرگى 
   . ال إال إال هللا وحده ال شريك له ، له الملك ، وله الحمد  وهو  على كل شى ء قدير« 

سن ،  ال حول وال قوة إال با � ،وال نعبد إال إياه ،  له النعمة  وله  الفضل  وله الثنا ء الح
  »ال إال إال هللا  مخلصين له الدين  ولوكره الكافرون 

وجود ندارد، يگانه  اوست  وشريكى  ندارد ،  پا دشاهى  » بحق « ( معبودى  بجو هللا 
از آن اوست ، وستايش  مخوص  اوست ، واوبر هر چيز توانا  است . هيچ  نيروى  باز 

ه جز هللا  وجود  ندارد .  هيچ  معبودى  جز دارند  از گناهان  وتوفيق  دهنده به نيكى ، ب
نيست . جز او كسى  ديگر   را عبادت  نمى كنيم ،  نعمت  وفضل  از آن  »  بحق « او 

اوست  ، ستايش  نيكو  مخصوص اوست ، معبودى  بجز  او وجود  ندارد ، همه  ى  ما  
   باشند ).با  اخالص او را  بندگى مى كنيم  هر چند  كافران دوست نداشته  

أل إله إال هللا  وحده  ال شريك  له ،  له الملك وله  الحمد يحى  ويميت  وهو  على  كل  « 
  »شی ء قدير 

بار  بعد  از نماز صبح  ونماز مغرب .) ( معبودى بجز هللا  يگانه  نيست ، شريك    10(
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ميراند ، واو   ندارد ، پادشاهى از آن  اوست وستايش مر  او  راست ، زنده  مى كند  ومى
وهللا )« بار  ٣٣» ( والمحد �   «بار )   ٣٣» ( سبحان هللا       «بر هر  چيز تواناست. 

  بار ).  ٣٣»( أكبر 
ال إله إال هللا  وحده  ال  شريك  له ،  له  الملك  وله  الحمد ، وهو  على كل «   سپس  :

  »شی ء  قدير 
ا هانش بخشيده  مى شود  اگر چه  به اندازه كف كسيكه  اين ذكر بعد از هر نمازبخواند گن

  در يا ها باشد.
  آيه الكرسی:

هللا  ال  إله إال  هو الحى القيوم  ال تأ خذه سنة  وال  نوم  له  ما فى  السماوات ومـــا فى  
االرض  من ذا  الذى يشفع  عنده  إال  بـاذنه  يعلم مابين  أيد يهم  وما خلفهم  وال يحيطون 

ــن  علــمه  إال  بما شا ء  وسع  كرسيه  السماوات  واالرض   وال يؤوده بشی ء م
سوره ء  بقره  ) خوانده شود  هيچ    ٢۵۵يكجا با ( آيه : »  حفظهما  وهو  العلى  العظيم 

   چيز بجز  مرگ  مانع  داخل شدنش به بهشت  نمى شود . 
اللهم أنت السالم ومنك السالم  تباركت يا ذا الجالل  واالكرم ، « بسم هللا الرحمن الرحيم  

ال إله إال هللا  وحد ه ال شريك  له ، له الملك  وله الحمد ، وهو على  كل شى ء قدير ، ال 
لفضل ،  وله  حول  وال قوة  إال با�،  ال إله إال هللا ، وال نعبد  إال  ايا ه، له النعمة ، وله ا

الثناء الحسن ، ال إله إال هللا ،  مخلصين  له الدين  ولو كره الكافرون ، اللهم  ال مانع  لما  
    » أعطيت ،  وال  معطى لما منعت ،  وال ينفـــع  ذا الجــد منك  الجد.

  ومستحب است كه  سه  سوره  ذيل:
قل أعوذ برب الناس (  - 3  ،   قل أعوذ بر ب الفلق  - 2قل هوهللا  أحد  ،    -1(هريك  

  بعد از نماز صبح ومغرب  سه بار  تالوت  شود  واين دعا  ) 
ال إله إال  هللا  وحده ال شريك  له ،  له  »  مرتبه بعد از ختم  نمازخوانده شود : (  10

 «الملك  وله  الحمد  وهو على كل  شئ قدير 

      د از آذان:ـدعـاى بع
التامة  والصلو ة  القائمة  آت محمد ٱ  الوسيلة  والفضيلة  اللهم رب هذه   الدعوة  «

والدرجة  الرفيعة وابعثه  مــقــامــٱ  محمودا   الذى وعد تـــــه  وارزقنا  شفاعـتـه إنك 
) اى هللا صاحب اين دعوت  كامله ، ونماز استوار ،  محمد صلى  هللا   »التخلف  الميعا د

رجه ء رفيع  عطا فرما  و اورا  در مقام محمود  قرار عليه وسلم  را وسيله وفضيلت ود
بده ،  مقاميكه  وعده ء آن را فرموده اى  وشفاعت  اورا نصيب  ما گردان . همانا  تو 

   خالف  وعده نميكنى )   

      دعـا ى خروج از خانه:
رب  با�. باسم هللا، توكلُت على هللا. ال حول وال قوة إال«خروج از منزل بگويد:  هنگام

، أو أزل أو أَُزل أو أظلم أو أُظلم، » أو أجهل أو يجهل علی أعوذ بك أن أضل أو أَُضلَّ
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پناه می جويم به تو از اينکه گمراه کنم  !بنام خدا. توکل نمودم بر خدا، بار خدايا« يعنی: 
را بلغزانم، ظلم کنم يا بر من ظلم شود، کار جاهالنه  يا گمراه شوم، لغزش کنم يا ديگری

 (ابوداود)» من انجام داده شود. انجام دهم و يا بر ای
 وقتی به راه رفتن آغاز گرديد ،بگويد:

 انتشرُت، وعليك توكلُت، وبك اعتصمُت، وإليك توجهت. اللهم أنت ثقتی، وأنت (اللهم بك 
التقوى،  رجائی، فاكفنی ما أهمنی وما ال أهتم به، وما أنت أعلم به منی، اللهم زودنی

قدرت تو پراکنده گشته  بار الها! به«نبی، ووجهنی للخير حيثما توجهت) يعنی: واغفر لی ذ
 تو نمودم.  و بر تو توکل نمودم، و به ياری تو چنگ زده و رو بسوی

مورد توجه من است و  بارالها! دلگرمی و اميد من تو هستی. پس مرا بسنده کن از آنچه
 آن آگاهی.  از من ازآنچه بدان اعتنا نمی نمايم و آنچه که تو بهتر 

کنم، مرا با خير  الهی! تقوی را توشه ی من گردان و گناهم را بيامرز و هرجا که رو
 ابويعلی)» ( روبرو گردان.

  دعاى ورود به مسجد:
از عبد هللا بن عمر و بن عاص  روات است كه پيامبر صلى هللا عليه وسلم  زمانيكه  

  وارد مسجد مىيشود  مى فرمود:
  » العظيم  وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان  الرجيم اعوذ با�« 

  ( پناه مى برم  به  خدای بزرگ وبه وجه كريم وسلطان  قديمش از شيطان  مطرود ).
از فاطمه دختر پيامبر  صلى هللا عليه وسلم آمده است : که پيامبر صلی هللا در روايتی 

  عليه وسلم زمانيکه وارد مسجد ميشد می فرمود : 
» (  بسم هللا ،  والسالم  على رسول هللا ،  اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبوب رحمتك « 

بيامرز  ودر هاى  رحمتت را به نام  خدا ،  سالم بر سول خدا ،  خداوند ا گناها نم  را 
  بر من بگشاى )

بسم هللا ، والسالم  على رسول هللا ، « وزمانيکه  از مسجد خارج  مى شد مى فرمود : 
بنام خدا  وسالم بر رسول هللا ، با خدايا »(  اللهم اغفرلى ذنوبى وافتح لى أبواب فضلك

  گناهانم را بيامرز ودر هاى فضلت را بر من بگشای )  
  ديـدن  روئت هالل  يــا ماه: دعـاى

أللهم أهله علينا  با المن  وااليمان  والبر  والسالمة  واالسالم  والتوفيق  لما تحب  « 
پروردگار !  هالل را  همراه امن  ، ايمان  ، خير  وبركت »(وترضى ، ربى  وربك  هللا 

ومحفوظ بودن   ، سالمتى ، اسالم  وتوفيق  در أنچه باعث خوشنودى  ورضاى  تو است 
رو به رو كن ، ) اى هالل ( پروردگارمن وتو  ، از  آنچه باعث خشم تو  است ،  با ما 

  ذات  هللا است ) 
  دعـــا به هنگام دادن صدقـه:

(پروردگارا ! از ما قبول  كن !  همانا ، تو  » ربنا تقبل  منا انك أنت السميع العليم « 
  شنوا  ودانايى )
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  شدن  زيان وخساره: دعا به هنگام دچار 
اميد است خداوند  عوض » ( عسى  ربنا  أن  يبدلنا  خيرٱ منها  انا  الى ربنا  راغبون «

بهتر  از آن  به ما بدهد ! همانا  ما به سوى پروردگار مان  با عشق ورغبت بر مى  
  گرديم ) 

   دعـــا هنگام  نگاه كردن  به آسمان:
پروردگار !  اين آسمان  را » ( ربنا ما خلقت هذا باطآل سبحانك فقنا عذاب  النار  «

  بيهوده  نيافريد ه اى .  تو را تسبيح  مى گوييم ما را  از عذاب دوزخ محفوظ بدار ) 
  دعا هنگام عصبى شدن: 

عصبانيت يك حالت هيجانی است كه از لحاظ شدت می تواند خفيف ، يا هم شديد وزياتر 
  از حالت خارج از کنترول وويرانگر باشد . 

هيجانات عصبی موجب تغييرات متعدد زيستی و فيزيولوژيكی در انسان ميگردد . از 
همچنين جمله فشار خون باالميرود، ضربان قلب شدت می يابد، تنفس سريع ميشود  و 

افزايش ميزان توليد انرژی از آدرنالين و نورآدرنالين . برانگيختگی شديد فيزيولوژيكی 
مشخصه آن دسته از حاالت هيجانی است كه جاندار را برای عمل ، فراريا جنگ ، آماده 

  می كنند.
در مورد عوامل عصبانيت علماء می فرمايند که عصبانيت می تواند ناشی از عوامل 

  بيرونی باشد. درونی يا 
ودر برخی از اوقات عامل  عصبانيت ميتوان عوامل درونی ، ناشی از نگرانی يا تفكر 

  شخص  درمورد مسائل شخصی باشد .
دعا که برای رفع وتخفيف عصبانيت دين اسالم بدان تاکيد نموده است خواندن دعای  ذيل 

پرودرگارا » ( الرجيم  اللهم اغفرلى ذنبى واذهب غيظ قلبى وأجرنى من الشيطان «است :
! گناهم را ببخش ! خشم قلبم را از بين ببر ومرااز شر شيطان پناه  بده) برخی از علمآ 
گرفتن وضو با آب سرد وخواندن دو رکعت نفل را برای تخفيف عصبانيت بحيث چاره 

  مطمين پيشنهاد نموده اند .

      دعاهنگام ديـدن آيينه:
ه  وكرم صورة وجهى وحسنها  وجعلنى من المسلمين ألحمد �  الذى سوى  خلقى فعدل« 
سپاس  خداوند را كه خلقت  مرا به  حالت منظم  ومتعادل  آفريده  است ،  صورت  »( به 

  وقيافه  زيبايى  به من بخشيده  است  ومرا  از زمره  مؤمنان  خود قرار داده  است )
  دعا وقت رفتن به بيت الخال ومستراح:

(اى هللا  همانا من  از شياطين خبيث  نروماده » ك من الخبث والخبائث اللهم إنى أعوذب« 
  وبعد از فراغت از قضاى حاجت  وخروج از پناه  مى طلبم ) 

جمله  »( الحمد � الذى أذهب عنى  االذى  وعافانى «  شود : مستراح اين دعا خوانده 
ثنا وستايش  شايسته خدايى  اله است كه شى  اذيت  دهنده را  از من دور نمود 

  ومراعافيت بخشيد. 
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    دعــا هنگام وضوء گرفتن:
اى هللا  گناه  مر ا بيامرز »( اللهم اغفر لى ذنبى ووسع لى فى  دارى وبارك فى رزقى « 

  نه من  وسعت  وفراخى بياور ودر   رزق من بركت عنايت فرما ! ) ودر خا

      :ءدعا هنگام ختم وضو
اى هللا  مراز توبه كنندگان  »( اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين « 

  بگردان واز پاكان بگردان مرا  )
  دعـاى صبح وشام:

اى هللا  بتوانائى تو »( النشور  اللهم  بك اصبحنا وبك أمسينا وبك نحيى ونموت واليك«
صبح كرديم وبقدرت توشام  نموديم وزندگى ما بقدرت تو است وموت ما بقدرت تواست 

  وپس از مرگ  سوى تو رفتنى  هستيم)
  دعـاى وقت خواب:

انسان  زمانيكه ميخواهد  بسوى بستر خواب رود  بايد وضو بگيرد درحاليكه در بستر 
بار  )  ٣۴، ( »الحمد � )  «  ٣٣، (  »  سبحان هللا «  بار  )  ٣٣خواب  قرار ميگرد(  

راست بخوابد  واين دعا را ( هللا اكبر )  خوانده ، در صورت ممكن بر پهلوى 
باسمك ربى وضعت جنبى وبك أرفعه إن أمسك  نفسى فاغفر لها وإن أرسلتها «  بخواند:

پروردگارمن  در حاليكه نام ترا  گرفته اى » ( فأ حفظها بما  تحفظ به عبادك الصالحين 
خود را بر لحاف  گذاشته  وبنام تو آنرا از لحاف  بر ميدارم  واگر در حال    وپهلوى

خواب  جان  مرا قبض  نمودى پس  آن را بيامرز  واگر آن را  رها  نمودى ) زنده  
مى فرما ئيدحفظ  حفظ بيدار كردى )  پس آنـرا به  همان گونه  كه  بندگان صالح  خود را

  فرما.
  دعای  در وقت  خواب :

گويد:  حافظ أبو موسی از حديث ابو الزبير، و او از جابر رضی هللا عنه نقل کرده و می
صلی هللا عليه وسلم فرمود: هر گاه انسان برای خواب به رختخواب رفت، يک  هللا رسول

گويد: خاتمه روز تو به  میفرشته و يک شيطان برای رسيدن به نزد او می شتابند. فرشته 
ی روز تو بد باشد. اين انسان اگر لحظات قبل از گويد: خاتمه خير باشد و شيطان می

خواب را به ياد و ذکر خدا سپری کند تا اينکه خواب بر وی غلبه کند و چشم هايش بسته 
  و در طول شب او را محفاظت می کند. ،شوند، فرشته شيطان را از آنجا می راند

  بعد از بيدارياز خواب :دعا 
هرگاه انسان بيدار شد، يک فرشته و يک شيطان برای رسيدن به نزد او می شتابند. 

گويد: روز خود را به خير و نيکی آغاز کن، و شيطان می گويد: روزت را با فرشته می
الحمد «بدی و گناه آغاز کن. اگر انسان بعد از بيدار شدن دعای مخصوص بيدار شدن: 

د � الذی يمسک التی قضی عليها لذی احيا نفسی بعد ما اماتها و لم يمتها منامها، الحمهللا ا
را بخواند، فرشته شيطان را می راند و  »..الخالموت و يرسل األخری إلی أجل مسّمی،.
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  در طول روز او را حفاظت می کند.
و مرا در خواب  ،گويم که مرا بعد از مردن (خواب) زنده کرد يعنی: خداوند را سپاس می

را که اجلش فرا رسيده، و کسی را که اجلش فرا  آن کس نداد. خداوند را سپاس که گمر
گه که زمين و آسمان را ن گويم پاس مینرسيده تا وقت اجل مهلت می دهد. سپس خدا را س

اگر زمين و آسمان از جای خود حرکت کنند، جز خداوند هيچ کس آنها را  داشته،
دارد. خدا را سپاس بخاطر اينکه آسمان را از افتادن بر زمين نگاه می تواند نگاه  نمی

ابن حبّان «کند.  کند، و از آن انسان محافظت می بعد از اين دعا، شيطان را طرد میدارد.
امام حاکم آن را در » موارد 2362اين روايت را با معنی نقل کرده، به شماره 

اوست، و رجال آن  ه، و امام ذهبی موافق) روايت کرده، و آن را صحيح دانست1/548(
    .موثوق است

  :دعـاى دروقت طعام
، امر جهان  در نهاد  انسان  خلق  نموده است با عظمت که پرورد:ار غرايز  يکی از 

 .است غذا تغذيه
بنآ ا:ر انسان درامر تغذيه  غذا مطابق دساتيرصحيح  بطوردرست  وسالم چه در خانه  

مهمانی بطور درست عملی  نمايد ودر اين مورد  از حد اعتدال  خود باشد ويا هم در 
استفاده بعمل  ارد ، بطور يقين :فته ميتوانم که ،  انسان از  صحت وسالمتی  الزمی 

برخوردارخواهد بود ورسيدن به هدف که انسان برای آن خلق :رديده است بطورعا لی  
  وخوبی بدست خواهد آمد.

معده محل هر درد است : از پر خورى وخوردن  غذا  نا  «: پيغمبر اسالم  فرموده است
مناسب  جلو گيرى  كنيد.  اين عمل شما شفا ء  بخش همه  درد ها  وامراض  بشمار 

  »ميرود.
جسمی هر گونه افراط و تفريط در امر تغذيه، باعث بروز مشكالت توجه بايد کرد که 

موجب مريضی های :ونا:ون  خواهد شد . ولی  نبايد  فراموش کرد که در مقابل سوی  و
آورد و يشده، اختالالت جسمى پديد مىجسم ، كمبود غذا، موجب كندى رشد و نمو تغذی 

 .ميشودباعث ضعف و بيحالى و عدم نشاط 
سوب در بدن ر كه مواد غذايى اضافى، ميشود پرخورى و افراط در غذا، باعث  لیو 

 .كرده، مشكالت جدى و حتمى بر سر راه صحت و سالمتى ما به وجود آورند
  خواننده محترم !

آداب غذا خوردن را  يک فرد مسلمان ومؤمن است تا  شايسته قبل از همه بايد گفت که 
آموخته  وسعی وکوشش بخرچ دهد تا آنرا   به فرزندان واهل بيت خويش نيز اموزش 

  دهد .
ُکْنُت ُغالًما فِی َحْجِر «آمده است که  ميفرمايد :  رضی هللا عنه سلمهابیدر حديث عمر بن 

 َِّj صلی هللا عليه وسلم  َرُسوِل َِّj ْحَفِة، َفَقاَل ِلی َرُسوُل صلی  ، َوَکاَنْت َيِدی تَِطيُش فِی الصَّ
َ، َوُکْل ِبَيِميِنَک، َوُکْل : «هللا عليه وسلم َّj ّا َيِليکَ َيا ُغالُم، َسِم من غالمی بودم که ».«ِممَّ

رسول هللا  صلی هللا عليه وسلم سرپرستی مرا ميگرد ، و من دستم را در کاسه  غذا اين 
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ای غالم ابتدا «به من گفت:  صلی هللا عليه وسلمبردم، که رسول هللا طرف و آنطرف می
. و اين حديث »ازپيش روی خودغذا بخور بسم هللا بگو، و با دست راستت غذا بخور، و

  ) و لفظ از بخاری است.2022) و مسلم (5376به روايت بخاری ( باشد.صحيح می
  بنآ مطابق حکم اين حديث در ابتدای غذا خوردن ودر ابتدای نوشيدن بايد :

  گفت.»  بسم هللا«  
الرحمن الرحيم  را نيز اضافه »  بسم هللا« اگرچه برخی از انسانها عادت دراند که با 

  ) 71آمده است . .(السلسله الصحيحه (» بسم هللا « ند . ولی در حديث صرف مينماي
لفظ الرحمن والرحيم هم اضافه کند فرقی »  بسم هللا« حاال اگر يک شخص در گفتن 

  ) با کمی تصرفات).5/197شرح رياض الصالحين، شيخ ابن عثيمين (( ندارد .
خوردن غذا بسم هللا بگويد ، ولی اگر شخص به صورت مطلق فراموش کرد که در بدو 

  هللا فی اوله وفی آخره.  بايد بگويد: بسم هللا اوله وآخره، يا بگويد: بسم
دادن غذا نبايد با حالت تکيهدر جمله آداب غذا خوردن هم ذکر اين نقطه مهم است که :

خورد. ابوجحيفه رضی هللا عنه می گويد: نزد نبی اکرم صلی هللا عليه وسلم بودم. 
». ال آُکُل َوأََنا ُمتَِّکئٌ «رت صلی هللا عليه وسلم به مردی که آنجا نشسته بود, فرمود:آنحض

  :دادن اين گونه استهای تکيهو حالت )5399بخاری: ».(من تکيه داده، غذا نمی خورم«
  دادن بر پهلو.تکيه   -1
  چهار زانو نشستن.   -2
  دن.ست ديگری خورد ها و بادادن بر يکی از دستتکيه   -3
  زاد المعاد)دادن بر پشتی يا بالش و مانند ظالم و ستمگران نشستن. (تکيه   -4

های باال برای غذاخوردن بنشيند. و  دادن؛ اين است که بر هر صفتی از صفت  صفت تکيه
شود. و همچنين پيامبر  اند بدنش را به يک طرف بياندازد، نيز تکيه محسوب می نيز گفته

با حالت دمر و درازکش بر روی زمين «ی کرده است از اينکه: صلی هللا عليه وسلم نه
  ) و آلبانی آن را صحيح دانسته است.3774به روايت ابوداود ( .»غذا بخورد

  همچنان در آداب غذا رعايت نکات ذيل را در نظر گرفت :
  توجه به حالل وحرام بودن غذا: -

  انسان قبل از همه زمانيکه  ميخواهد به نان  خوردن آغاز نمايد  بايد در  مورد حالل  
بودن وحرام بودن غذا  اطمينان  کامل حاصل نمايد . بايد جدآ متوجه باشيم ا:ر غذا  از 

راه حرام تهيه شده باشد وياهمين  غذا برای انسان  دارايی شبهه  باشد بايد از  تناول  آن 
  صی که موجب عدم خف�ان  صاحب  خانه :ردد ، جانبداری  کند . با فهم خا

  عدم اصراف و پرخوری: -
كلوا واشربوا وال تسرفوا انه «  :)  ميفرمايد  ٣١( سوره  اعراف  آيه  :  خداوند پاک در

اليحب المسرفين؛ بخوريد و بياشاميد، [ولی] زياده روی نكنيد؛ چرا كه خداوند 
 »    رداسرافكاران را دوست ندا

نان  خوردن  كلی و اساسی را برای  چوکات  وآداب ، متبرکه  در اين آيهپاک خداوند 
مصرف به اندازه غذا و  با ظرافت خاصی بيان ميدارد  : ودريک جمله کوتاه تغذيه و
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 .را بيان  ميدارد  جلوگيری از اسراف
كيفيت، بيهوده كلمه جامعی است كه هر گونه زياده روی در كميت، » اسراف« کلمه 

چون:پرخوری و  مصاديق گوناگونی گردد و گرايی، اتالف و مانند آن را شامل می
آوردن به غذاهای حرام  پرآشامی، تندخوری، زياده روی در خوردن يك نوع غذا و روی

 .گرددـ ـهای حالل شامل مي را، افزون بر خوراكی
باال  شدن معده و شكم،سوء هاضمه،بزرگ واقعآ هم اسراف در خوردن غذا موجب :  

سستی وتبلی ، سوزش قلب، تکليف معدوی وروده  ، تسلب شرايين،، خون فشاررفتن 
 وغيره ... پوسيدگی دندانها

 بخوريد و بياشاميد، ولی زياده روی نکنيد که او« سوره  اعراف )   ٣١آيه ( 
  ». اسرافکاران را دوست نمی دارد

رسد . ولی طب امروزی  به اثبات رسانيده است  شايد بنظر برخی از انسانها ساده بنظر
که يکی از اصول اساسی صحتمندی  همين  آيه متبرکه  ميباشد امروز تعدادی زيادی از 

همين ، امراض  سرچشمه بسياری از بدين نتيجه رسيده اند که : قينومحق دانشمندان
صورت جذب غذاهای اضافی است که به اسراف در  خوردن ونوشيدن است . همين  

بدن انسان باقی می ماند . اين مواد اضافی، هم بار سنگينی است برای قلب و  نشده در
انواع عفونت ها وامراض . از اين  دستگاه های ديگر بدن و هم منبع آماده ای است برای

 رو، برای تداوی بسياری از امراض ، اولين  گام، سوزانيدن مواد مزاحم و در حقيقت،
  . و پاک سازی جسم است زباله های بدن

عامل اصلی تشکيل اين مواد مزاحم، اسراف و زياده روی در تغذيه و به اصطالح 
اعتدال در غذا نيست; بخصوص  است، و راه جلوگيری از آن، جز رعايت» پرخوری «

در زمان ما که امراض گوناگونی مانند شکر، چربی خون، تصلب شرائين، نارسايی های 
، فراوان شده، افراط در تغذيه، با توجه به عدم تحرک جسمانی کافی، انواع سکته کبد و

  .  يکی از عوامل اصلی محسوب می شود
  عدم عجله در صرف طعام: -

نبايد عجله کنيم ، کسانيکه در خوردن غذا   حکم شرعی در تناول غذا همين است که :
وساير امراض  سوء هاضمه  مينمايند ، بطور  يقين به تکايف معده ، عجله  خوردن غذا 

 .مبتال خواهند شددي�ر ،
معده غذا را بايد خوب جويد، تا به ذرات ريز قابل هضم و جذب، تبديل شود وگرنه 

 وروده  به پرابلم های جدی مواجه خواهد شد .
  رعايت حفظ صحيه: -

، قاشق وپنجه ، غوری  د سترخوان در حين صرف  غذا  بايد به نظافت  دست ها ، 
  قاب ومحل غذا بايد جدآ  در نظر :رفته شود . ومش

  مراعت کردن mرمی وسردی غذا: -
در حين صرف  غذا  بايد در جه حرارتی غذا را بطور دقيق مرعات نمايم . در حاليه 

ا:ر غذا سرد ويا زياد :رم باشد در هردوصورت  برای  صحت وسالمتی  انسان  مضر 
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وخطرناک ميباشد . علما بدين باور اند که کوشش بعمل آيد تا بصورت تقريبی  در 
 .داشته باشدابقت بدن تط حرارات غذا با در جه حرارت 

  داشتن اشتها برای صرف غذا: -
کوشش نمايد تا که :رسنه نباشيد به  خوردن غذا مبادرت  نه نمايد . زمانيکه به خوردن 

طوريکه در فوق تذکر سير شديد  از غذا  دست برداريد وز نموديد  همين که اغذا آغ
  از پرخوری بطور جدی ومطلقی اباء ورزيد . داديم ،

  حفظ تعادل در شيرنی وشوری: -
مصرف نمک زياد نمک اضافه  بايد جلو:يری  بعمل  آيد ،   ندر غذا از مصرف کرد

  موجب فشار  خون وباعث مريض های قلبی وکورده مي�ردد .  در غذا 
  باب ،بايد احتياط کرد  یهمچنان در صرف کردن شيرنی  شکر وساير شيرن

  انتخاب پشقات نان: -
انتخاب کنيد ومناسب را برای گرفتن غذا کوشش کنيد در حين غذا  خوردن پشقاب  خورد 

پرهيز ميدارد ، واز  خوری انتخاب پشقاب  خورد  شما را از پريقين داشته باشيد که ، 
  وزن شما  هم  مکاهد . ثقل
  اجتناب از مصروفيتهای  غير ضروری:  -

مزاق ،بحث کردن زياد ،  ترويدر حين غذا خوردن  از تماشای تلويزيون ، بازی  در کمپ
خود داری جدآ ،  های لفظی به راه انداختن بحث ها ی سياسی ، مشاجره های بيمورد ، 

  کردن غذا خوش وبا نشاط  باشيد . در حين صرف   حتی االمکان کوشش کنيد نمايد . 

      دعاى بعد از فراغت از طعام: 
  بعد ازخوردن و نوشيدن يکی از دعاهای وارده را بخواند:

  اول:
روايت  است ، زمانيکه  پيامبر صلی هللا عليه  رضی هللا عنه  در حديثی از ابو امامه 

ِ « فره اش را جمع می کرد، می فرمود:وسلم س َّ ِ̄ َکِثيًرا َطيِّبًا ُمَباَرًکا فِيِه َغْيَر َمْکِفٍیّ اْلَحْمُد 
يعنی حمد و سپاس بسيار، مبارک,  ). 5459بخاری(».َوال ُمَودَّعٍ َوال ُمْستَْغنًی َعْنهُ َربََّنا

خالص و پاک از آِن پروردگار ما؛ خدا؛ است که نعمت هايش برگردانيده نمی شود و 
  نياز نمی باشد.پايان ناپذير است و انسان از او بی 

  دوم:
بعد از  صلی هللا عليه وسلم می گويد: نبی اکرم رضی هللا عنه در روايتی ديگر ابو امامه 

، َوال َمْکفُورٍ «غذا خوردن، می فرمود:  ِ الَِّذی َکَفاَنا، َوأَْرَواَنا، َغْيَر َمْکِفٍیّ َّ ِ̄ يعنی ». اْلَحْمُد 
يت کرده و سيراب نموده  است و نعمت حمد و ستايش از آِن خدايی است که ما را کفا

  )5459(بخاری:  هايش برگردانيده نمی شود ومورد ناسپاسی قرار نمی گيرد. 
  سوم:

  ).4731صحيح الجامع( ».الحمد � الذی کفانا وآوانا غير مکفی وال مکفور«
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  چهارم:
خدايی شکر وسپاس «  »الحمد� الذی أطعمنی هذا ورزقينه من غير حول منی وال قوة«

که اين روزی را به من داد بدون اينکه در پديدآوردن آن نيرو و کوششی از طرف من به 
  ).3458ترمذی (». عمل بيايد

  پنجم:
) و آلبانی گفته و 385ابوداود ( »الحمد � الذی اطعم وسقی وسوغه وجعل له مخرجا« 

    صحيح است.
  ششم:

و پيامبر صلی » الحمد علی ما أعطيتاللهم أطعمت وأسقيت وأقنيت وهديت وأحييت فلله «
(السلسله  کسی که خداوند به او طعامی بخشيده است.«هللا عليه وسلم فرموده است: 

  ).1/111الصحيحه (
  :هفتم

بايد بگويد: خداوندا آن را برای ما برکت قرار بده و برکت آن را زياد بگردان چون من  
) و آلبانی آن را صحيح 3455ترمذی ( غذايی غير از شير خبر ندارم که سيرکننده باشد.

  ).3385دانسته است(
  هشتم:

سزاوار هر نوع  ستايش  است  »( الحمد �  الذى أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين« 
 خدا ىيكه  ما را خورانيد وآشامانيد  ومارا  مسلمان  گردانيد. )

  ماده شد:آدعاى كه طعام  
اى خدا خوراك ده كسى را كه بمن » (   سقانىاللهم آطعم من آطعمنى وآسق من «  

  خوراك داده است وبه پوشان كسى را  كه مرا  پوشانيده است . )

 دعاى كه از حضور ميزبان مرخص ميشويد:
پروردگارا روزى شان را بر كت » (   اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم« 

 اعطا فرما  وبيامرز ايشان را وبر ايشان  رحم كن .) 
  دعـــاى  روزه گرفتن  ( نيت )

اى هللا  من روزه  فردا را ازماه  رمضان  » (  اللهم بصوم غد نويت من شهر  رمضان« 
  نيت ميكنم )

  دعای افطار:
اى هللا  براى تو  »(  فطرت٫رزقك  اللهم لك صمت وبك امنت وعليك تو كلت وعلى«

روزه  گرفتم  وبه تو ايمان  آوردم وخاص  بر تو اعتماد  نمودم وبر روزى كه نصيب  
  من  فرموده  ايد  روزه را افطار  كردم )
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  دعای شب قدر:
اى هللا تو عفو  كننده  وكريمى ، عفو »(  اللهم إنك عفو كريم تحب الفو فاعف  عنى «

  پسند تو است  لذا  از  من  در گذر.) 
    دعـاى كه  انسان  به مشكلى مواجه ميگردد:

  » اللهم  ال سهل  إال ما جعلته  سهآل وأ نت  تعجل الحزن سهآل  إذا شئت «
بخواهى تو  ( اى هللا  هيچ امرى  آسان  نيست بجز اينكه تو اسان گردانى آنرا  وچون 

  مشكل بزرگ  را آسان  ميگردانى )
   دعـايى  كه اگر انسان  مرتكب گناه شود:

  اگر انسان  از صدق قلب   با اين كلمات  توبه  كند ، توبه اش  قبول  ميشود : 
اى هللا  عفو  »( اللهم مغفر تك اوسع من ذنوبى   ورحمتك ،  ارجا  عندى  من عملى «  

ودر گذر تو بى  نهايت از گناه هاى من  وسيع تر وزيادتر است  واميد من نسبت به  
   عملم  به رحمت تو  بيشتر است ) 

  دعـا حين عيادت مريض:
وائى نيست ان شا ء هللا اين مريض دوبار گفته شود ) ( پر»( الباس طهور إن شا ء هللا«

   از آلود گيهاى  ) گناه (  پاك وصاف  كننده خواهد شد. ) 

  دعايی دروقت جان كندن: 
اللهم « اگر شخص حين مرگ با هوش وحواس او درست باشد  اين دعا را  بخواند : 

م  كن  اى هللا  مرا بيامرز  وبر من  رح» (  اغفرلى وارحمنى والحقنى بالرفيق االعلى 
  ومرا  بر فيق عالى رتبه  ملحق  فرما ).

  شنيدن  خبر وفـات:
ما » (  انا � وانا  اليه راجعون« انسان  زمانی كه خبر  وفات را ميشنود بايد  بگويد : 

  مخلوق خدا هستيم وبه سوى  او بر ميگرديم )
فرموده است  طبرانى از ابن عباس  روايت  كرده است  كه پيغمبر صلى هللا عليه وسلم  

: به امت مـن چيزى داده شده  كه به هيچ يك از امتان  داده نشده  است ،  وآن  عبارت 
  در هنگام مصيبت است.»  انا � وانا  اليه راجعون « از گفتن

   دعـاى  وقت دفن ميت :
  بسم هللا « وقتيكه  ميت را در  قبر  مى گذارند  اين دعا خوانده  مى شود : 

(نام خداى  تعالى   را گرفته  وبر ملت  رسول  هللا صلى  هللا  » رسول هللا وعلى ملة 
   عليه وسلم ) اورا دفن  مى كنم )

   زند:ـدعـاى وقتيكه  بر ميت خـاك  مى ري
ما شمارا از همين  زمين »( منها خلقناكم  وفيها  نعيدكم  ومنها  نخرجكم تارة اخرى « 

بر ميگردانيم  وپس از آن  بار ديگر  ما شما را  از خلق كرديم وشمارا  در همين زمين  
  همين  زمين در مى  آوريم )
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  دعاى  وقت تعــزيت: 
همانا  آنچه »(  إن � ما أخذ و� ما اعطى وكل عنده بأ جل مسمى فلتصبر ولتحتسب « 

ست  هللا تعالى  گرفته است  ما ل  او بوده  وآنچه  عطا  فرموده  است  نيز  متعلق به  او 
ونز د هللا  تعالى  هر يكى را اجل ومدتى است  ، مقرر ومعين كرده،   پس  صبر كن  

  وثواب  حاصل كن ) 

  دعاى زيارت گورستان:
السالم  عليكم أهل الديا ر من  المومنين  أنتم  لنا سابقون وإنا إن شا ءهللا  بكم  الحقون ، «

سالم باد  بر شما  اى صاحبان اين منزل از مومنين  » ( نسال  هللا  لنا ولكم العافية  
ومسلمين  وهمانا  ما اگر خدا   خواست بشما خواهيم پيوست. از خدا  براى خود وبراى 

  ويا  افيت رامسئلت ميكنم . ( شما  ع
سالم »( السالم  عليكم يا أهـــــل  القبور يغفر  هللا  لنا  ولكم أنتم سلفنا ونحن  با ال ثر « 

باد بر شما  اى اهل  قبور ،  بيامرزد خدا  ما  وشما را  ،  شما  جلو هستيد وما پشت سر 
  شما ئيم )

      قيقه:ـدعاى ع
  شود. می  ذبح  او  بجای  و  نوزاد   برای  که  است  ای عبارت از  ذبيحه  عقيقه

  که است   موئی  بمعنی  ) ع بکسر (  عقه   و  عقيقه  گويد:  الصحاح   مختار  صاحب
  نوزاد  برای  که و گوسفندی  است  او  بدن  بر  حيوان  و  انسان  نوزاد  والدت  بهنگام

  . است  شده  ناميده  بدان  شود می  ذبح  والدتش  نخستين هفته در   او  بجای  و
  ست:  کدهؤم   سنت  عقيقه

  صاحبان  اند. کرده  عقيقه  فرزندانشان  برای  يارانش  و   پيامبر صلی هللا عليه و سلم
  و  ازحسن  برای هريک    پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که  اند کرده  روايت  سنن

  عقيقه  ظاهری  داود  و  ليث  و  کرد قه عقي  قوچی  ابيطالب  بن  علی   فرزندان  حسين
  عقيقه  مگر اينکه در  است  قربانی  احکام  چون  عقيقه  احکام  دانند. می  واجب  را

   . نيست  جايز  مشارکت
    : عقيقه فضيلت
   : گفت اند که  کرده  روايت     پيامبر صلی هللا عليه و سلم  از  سمره  از  سنن  صاحبان

   و  نيکو  پرورش (  بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمی  رهينة کل مولود «  - 1
  شود می  ذبح  او  بجای  که است  ای عقيقه  در گرو  نوزاد  حفظ  و  صالح  و  شايسته

  کنند) می  نامگذاری  را  او  و  تراشند می  را  مويش  که والدتش  روز  هفتمين  در
  : گفت   پيامبر صلی هللا عليه و سلم  که  شده  وايتر  ضبی  عامر  بن  از سلمان   -2

  وی  پسربا  نوزاد  عقيقه »(الغالم عقيقته، فأهريقوا علهی دما، وأميطوا عنه االذی« 
  و  آلودگی  و  کنيد  ذبح  او گوسفندی  بجای  يعنی  بريزيد  خون  برايش  پس  است

 . صحاح  اصحاب  از  نفر  پنج  بروايت  . دورکنيد)  از او  را  نجاست
اينجا نام نو تولد گفته شود ) دمها بدمه  وعظمها بعظمه » (   اللهم هــذه عقيقة فالن« 
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وجلد ها بجلده وشعر ها  بشعره ، وجهت وجهى  للذى  فطر السموات واالرض  حنيفا وما  
ه  أنا  من المشركين  إن صلواتى  ونسكى ومحياى ومماتى � رب العالمين  الشريك  ل

وبذلك أمرت وأنا  أول  المسلمين  أللهم منك  ولك پس از آن  بسم  هللا أ� اكبر  گفته وذبح 
   كند.

بار خدايا  !   اين عقيقه  ( نام نوزاد )  است  خون آن بخون  او ، استخوان  آن  به 
استخوان  او ،  پوست آن به پوست  او  وموى  آن بموى  او ،  من بسوى  آن ذاتى رو 

رده ام كه آسمانها وزمين را  آفريده  است ،  در حاليكه  من  از انحرافات بر كنارم آو
واز مشر كان  نيستم ،  به تحقيق  نماز من ، نسك  من ،  زندگى من ومرگ من  براى 
خدا  است ، پروردگار عالمها  ، ذاتى  كه شريكى  ندارد  ومن به  اين  مامور شده  ام  

ستم ،  خدايا  از تو  است  وبراى   تو ،   وچون به اينجا  رسيد  ومن نخستين  مسلمان ه
عقيقه  امر مستجب است . وقتى  خداوند براى كسى فرزند عنايت   حيوان را  ذبح كند (

ميكند اولين عمل را كه انجام ميدهد  گذاشتن  نام  مناسب  واسالمى براى طفل  ميباشد.  
گوسفند  واگر دختر باشد  يك گوسفند  ذبح  وطعام اگر پسر باشد  براى شكرانه  آن  دو 

  انر براى فقرا  تقسيم  مينمايد .
  دعای نجات از آتش جهنم:

دعای نجات از آتش جهنم عبارت از دعای که مؤمن مسلمان  صبح يا شب اين دعا 
  راچهار بار بخواند خداوند او را از آتش نجات ميدهد.

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل «که گفت: ز انس بن مالک روايت شده ا  در حديثی  َّj َصلَّی ِ َّj أَنَّ َرُسوَل
َمْن َقاَل ِحيَن يُْصِبُح أَْو يُْمِسی: اللَُّهمَّ إِنِّی أَْصَبْحُت أُْشِهُدَک َوأُْشِهُد َحَمَلةَ َعْرِشَک َوَمَالِئَکتََک 

ُ َال إَِلهَ إِالَّ  َّj ُربَُعهُ ِمْن َوَجِميَع َخْلِقَک أَنََّک أَْنَت ُ َّj ًدا َعْبُدَک َوَرُسولَُک، أَْعتََق أَْنَت َوأَنَّ ُمَحمَّ
ُ ثََالثَةَ أَْرَباِعهِ  َّj ِنْصَفهُ َوَمْن َقالََها ثََالثًا أَْعتََق ُ َّj تَْيِن أَْعتََق  َفإِْن َقالََها أَْربَعًا النَّاِر فََمْن َقالََها َمرَّ

ُ ِمْن  َّj ُالنَّارِ أَْعتََقه.« 
هر کس در صبح يا شب ايـن دعا را «يعنی: رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمودند: 

أُْشِهُدَک  (»اللَُّهمَّ إِنِّْی أَْمَسْيتُ «هنگام شب گفته شود:  اللَُّهمَّ إِنِّْی أَْصبَْحُت)« يکبار بخواند:
َخْلِقَک، أَنََّک أَْنَت هللاُ الَ إَِلهَ ِالَّ أَْنَت َوْحَدَک الَ َوأُْشِهُد َحَمَلةَ َعْرِشَک، َوَمالَِئَکتََک َوَجِمْيَع 
داً َعْبُدَک َوَرُسْوِلکَ  يعنی: الهی! من در اين صبح گاه، تو را و  »َشِرْيَک لََک َوأَنَّ ُمَحمَّ

حامالن عرش و تمام فرشتگانت و کليّه مخلوقات تو را گواه می گيرم بر اين که تو هللا 
وجود ندارد، تو يگانه ای و شريکی نداری، و » بحق«معبود ديگری هستی، بجز تو 

 محمد بنده و فرستاده ی تو است.
(هرکس در صبح يا شب يکبار آنرا بخواند) يک چهارم بدنش را از آتش جهنم رها می 
سازد، و هرکس دوبار بخواند نصف وی را از آتش جهنم رها می سازد و اگر سه بار 

رها می کند و هرکس چهار بار بخواند وی را از آتش جهنم رها بخواند سه چهارمش را 
، و 1201)، و بخاری در کتاب: األدب المفرد شماره ی 4407أبو داود (».می سازد

، و شيخ ابن 70، وابن السنی با شماره   9نسائی در کتاب: عمل اليوم والليلة شماره  
بی داود را حسن دانسته است. ولی ) سند النسائی وأ23بازدر کتاب: (تحفة األخيار صفحه 
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) آنرا ضعيف دانسته است. و حافظ ابن 5078» (ضعيف ابی داود«عالمه البانی در 
هرکس چهار «) گفته: در روايتی آمده که 3/105» (الفتوحات الربانية«حجر در کتاب 

د ابوداود و خو بار آنرا بخواند از آتش جهنم رهايی می يابد، ولی سند آن ضعيف است.
  در مورد آن سکوت کرده است.

  دعای خير برای امور دينوی واخروی:
را  صبح و شام هفت بار بخواند خداوند امور مهم دنيا و  اهر مؤمن مسلمان که اين دع

  آخرتش را کفايت ميکند) کدام دعا است؟
َمْن َقاَل «ورت موقوف از ابی درداء رضی هللا عنه روايت شده که گفته: بص در حديثی 

ُ َال إَِلهَ إِالَّ ُهَو َعَلْيِه تََوکَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلعَِظيمِ  َّj َسْبَع إَِذا أَْصَبَح َوإَِذا أَْمَسی: َحْسبَِی ،
هُ َصاِدقًا َکاَن بَِها أَْو َکاِذبًا ُ َما أََهمَّ َّj ُاٍت َکَفاه ابن السنی شماره ی  ) و5081ابوداود (». َمرَّ

  آورده.  مرفوعبا سند  71
يعنی: هرکس اين دعا را صبح و شام هفت بار بخواند خداوند امور مهم دنيا و آخرتش را 

يعنی: هللا  .»َحْسِبَی هللاُ الَ إَِلهَ إِالَّ ُهَو َعلَْيِه تََوکَّْلُت َوُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظْيمِ « کفايت می کند:
نيست، بر تو توّکل کردم و او  »بحق«برای من کافی است، بجز او معبود ديگری 

  پروردگار عرش بزرگ است.
عالمه البانی اين حديث را بسيار ضعيف (منکر) می داند، در(السلسلة الضعيفة)  توجه:

المعاد  شعيب وعبدالقادر األرناؤوط اسنادش را صحيح می دانند. نگا: زاد  ). ولی5286(
  .د ابوداود در مورد آن سکوت کرده استو خو  .2/376

  دعای دفع ضرر:
هرمؤمن مسلمان که :سه بار در وقت صبح وسه بار در وقت شب اين دعا را بخواند 

  بفضل خداوند هيج چيز به او ضرر رسانده نميتواند .
در حديثی از : عثمان بن عفان رضی هللا عنه روايت شده که گفت: از رسول هللا صلی 

ِ الَِّذی َال َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْیٌء فِی َمْن َقاَل  « هللا عليه وسلم شنيدم که فرمود: َّj ِبْسِم :
اٍت َلْم تُِصْبهُ َفْجأَةُ َبَالٍء َحتَّی يُْصِبَح  َوَمْن اْألَْرِض َوَال فِی السََّماِء َوُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم، ثََالَث َمرَّ

 ُ اٍت َلْم تُِصْبهُ فَْجأَة ) و ترمذی 4425ابوداود (» َبَالٍء َحتَّی يُْمِسیَ  َقالََها ِحيَن يُْصِبُح ثََالُث َمرَّ
3310.(  

ِبْسِم هللاِ الَِّذْی الَ َيُضرُّ َمَع اْسِمِه َشْیٌء فِی  «يعنی: هرکس در وقت صبح سه بار دعای : 
زمين به نام خدايی که با نام وی هيچ چيز در  :  اْألََرِض َوالَ فِی السََّماِء َوُهَو السَِّمْيُع اْلَعِلْيمُ 

را بخواند تا شب هيچ چيز به وی ».  و آسمان، گزندی نمی رساند، و او شنوا و دانا اس
ضرر نمی رساند، و هرکس در وقت شب سه بار آنرا بخواند تا صبح هيچ چيزی به وی 

  ضرر نمی رساند.
) آنرا صحيح دانسته است و همچنين عالمه  3869شيخ البانی در (صحيح ابن ماجه) ( 

) سندش را حسن دانسته است. و 39بن باز در کتاب (تحفة األخيار صفحه  عبدالعزيز
) گفته: حسن صحيح است. و احمد شاکر در 2/367» (نتائج األفکار«حافظ ابن حجر در 

  ) گفته: اسناد آن صحيح است.1/221» (مسند أحمد«
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  دعا اسلحه مؤمن است:
تا دعای شما را بپذيرم. بی گمان مرا بخوانيد « طوريکه پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:

کسانی که از عبادت من تکبر می ورزند، خوار و زبون وارد دوزخ خواهند شد!. (سوره 
 .)60غافر: 

انسان پريشان و درمانده حالتی دارد که بيش از ديگران سزاوار اجابت می باشد. خدای 
درمانده می رسد و بال و  آيا بتها بهترند) يا کسی که به فرياد«(ترجمه: :متعال می فرمايد

ها) را  گرفتاری را برطرف می کند بدانگاه که او را به کمک بطلبد، و شما (انسان
(براساس قانون حيات به طور متناوب) جانشين (يکديگر در) زمين می سازد (و در هر 

ی خاکی مسلط و مستقر می گرداند. حال با توجه به  برهه از زمان اقوامی را بر اين کره
 .)62النمل: ».(ن امور) آيا معبودی با هللا هست؟واقعاً شما بسيار اندک اندرز می گيريداي

شايد در گفتار ما شک و ترديد داشته باشيد، اما به رسول خدا صلی هللا عليه وسلم کامالً 
پيامبر اکرم صلی هللا عليه وسلم را برای شما   اعتماد و اطمينان داريد؛ از اين رو فرموده

 :ی می کنم که فرموديادآور
ُ إِياَها، أَْو َصْرَف َعْنهُ ِمَن السُّوِء ِمثَْل « َّj ُِبَدْعَوةٍ إِالَّ آتَاه َ َّj َهاَما َعلَى اْألَْرِض ُمْسِلٍم يْدُعو)« 

 .)3573) والترمذی (1079رواه أحمد (
ر هيچ مسلمانی بر روی زمين نيست که دعا کند و از خدا چيزی بخواهد، مگ«يعنی: 

اش را  اش را برآورده می کند يا بدی و امر ناگواری همسان خواسته آنکه خداوند خواسته
 .»از او دور می نمايد

آيا پيامبران الگوی خوبی برای شما نيستند؟ يوسف عليه سالم بنگريد که چگونه در سن 
 :گويد کند و می جوانی دست نياز و زاری به سوی مواليش بلند می

فت: پروردگارا! زندان برای من خوشايندتر از آن چيزی است که يوسف) گ«(ترجمه: 
گرايم (و  خوانند و اگر نيرنگ ايشان را از من باز ندرای، به آنان می مرا به آن فرا می

ی  کنم و آنگاه) از زمره آاليم و خويشتن را بدبخت می دامان عصمت به معصيت می
 .)33سوره يوسف: ».(گردم نادانان می
 :خوانيم که امد اين کار يوسف عليه سالم چه بود؟ باهم اين آيه را مینتيجه و پي
پروردگارش دعای او را اجابت نمود و (شّر) مکرشان را از او باز داشت. تنها «ترجمه: 

 .)34سوره يوسف:».(باشد خداست که شنوا و آگاه می
ت نياز به درگاه ای؟ آيا تا کنون دس آيا تا به حال دعا و خواستن از خدا را تجربه کرده

ها  ای که از تو در برابر رذالت و پستی ای؟ آيا از خدا خواسته خداوند متعال بلند نموده
حمايت نمايد و بدی و فحشا را از تو دور کند؟ مخلصانه و با قلبی خاشع و زار دست نياز 

  .به آستان الهی بلند کن و در نتايج و پيامدهای دعا عجله مکن
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  فصل سوم 
  ريخ بشريتأدر تدعا  

دعا در طول  تاريخ  بشريت  قدامت داشته وقابل تذکر ميدانم ، تا كه انسان  در روى  
  زمين زنده  است،  به آن احتياج خواهد داشت.

علماء مينويسند : اولين كسى كه در روى زمين دست به دعا  به در گاه الهى بلند نمود،ابو 
  البشر  حضرت  ادم عليه السالم  بود.

قرآن عظيم الشان اين داستان راچنين بيان نموده است : بعد از اين كه ادم وحوا  به 
  وسوسه  شيطان مكار از ميوه ممنوعه  خوردند.

آيا من شمارا  از آن نهى نكردم  ونگفتم  كه شيطان دشمن  « هللا تعالی  به آنان  گفت: 
 »آشكارا شما است.

کرده اند ، بنآ برای جبران خطا دست به  توبه  در اين هنگام آدم وحوا  فهميدند که خطا
» ربنا ظلمنا أ نفسنا  وإن  لم  تغفر لنا وترحمنا لنكون  مـــن الخاسرين «  زدند  وگفتند: 

 )    23(سوره  اعراف : آيه : 
پروردگارا !  ما به خود ظلم  كرديم ، كه نافرمانى  تو كرديم ، اگر  ما را نيامرزى «  

 »نى  ما از زيان  كاران  خواهيم  بود. وبه ما رحم  نك
  همان بود كه دعا ی شان مستجاب شد  ومژده  جنت  وبشارت  بخشش  به او رسيد .  

پس  آدم  ازخداى « سوره بقره  )  ميفرمايد :   ٣٧طوريكه  خداوند  پاك در (  آيه : 
  »خويش  كلماتى آموخت كه آن كلمات سبب پذيرفتن  توبه  اوشد . 

  ه محترم!خوانند
  ادم عليه السالم  به باالکردن  دست به دعا  به پنج سعادت دست يافت :

  بر گناه خويش اعتراف کرد. - 1
  از گناه خويش پيشمان شد. - 2
  خود را مالمت کرد ( اين بدين معنی که گناه را مرتکب گرديده است ) - 3
  وبه زودترين فرصت توبه بعمل اورد. - 4
  اميد نشد.واز رحمت پروردگار نا  - 5

  ولی شيطان هم گناه ونا فرمانی کرده بود وبه عملی کردن پينج چيزی بدبخت شد :
  اينکه بر گناه خويش اعتراف نکرد.  - 1
  بر گناه خويش پيشيمان  هم نشد  - 2
  خود را مالمت نکرد . - 3
  توبه نيز بعمل نياورد. - 4
 البی حيان)واز رحمت پروردگار نا اميد  شد . ( مواخذ :البحرالمحيط  - 5

  دعــاى حضرت  يونس عليه وسالم:
عليه السالم   از جمله پيامبران است که در قرآن عظيم  الشان چهار بار   حضرت يونس 

نام شان ذکرگرديده است ،وحتی سوره ای هم در قرآن عظيم الشان بنام حضرت يونس 
  نيز مسمی گرديده است .
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اسرائيل است که بعد از حضرت حضرت  حضرت يونس ، عليه السالم   از پيامبران بنی
سليمان ظهور کرد، وبرخی از مفسرين اورا  نواسه  حضرت ابراهيم عليه السالم بحساب 

  مياورند .
(نون به معنی » ذو النون«زمانيکه حضرت يونس در شکم  ماهی قرار گرفت ، به لقب  

  شد. خوانده می» صاحب الحوت«ماهی است) و 
از جمله علمای مشهور » متی«معنای کبوتر است. پدر او  يونس در لفظ يونانی به 

  ويکی از زهدان معروف عصر خويش بشمار ميرفت .
داستان زندگی وحوادثی که درزندگی يونس عليه السالم بوقوع پيوسته  است بی نهايت 

غم انگيز و تکان دهنده است،داستان  عبرت ناک ،  ولی  در نهايت داستان وثمره زندگی 
  نی وکاميابی  دارد.اش شيري

مفسرين مينويسند ، هدف که  يونس عليه السالم به آن توظيف شده بود  دست  يافت ، 
قومش از گناه   توبه کرده و به دعوت برحق او ايمان آوردند، و تحت رهنمودهای او، 

  .دارای زندگی معنوی خوبی شدند
سال قبل از ميالد، در  825حضرت يونس عليه السالم  در حدود   مورخين  مينويسند:

سرزمين نينوا  دربين قوم خويش ظهور کرد. نينوا شهری است که در نزديک شهر 
  موصل (در عراق امروزه )  موقعيت دارد .

هم اکنون در نزديک کوفه در کنار شط، قبری به نام مرقد يونس ـ عليه السالم ، از  
 ردارد است .شهرت خاصی برخو

سوره  147شهر نينوا دارای نفوسی تقريبآ  بيش از صد هزار نفر بود. چنان که در آيه  
  صافات آمده:

مردم نينوا بت » و يونس را به سوی جمعيت يکصد هزار نفری يا بيشتر فرستاديم. « 
 خوردند. پرست بودند و در همه ابعاد زندگی در ميان فساد و تباهيها غوطه می

يه السالم در سن سی سالگی  ، به نصيحت قوم پرداخت وآنان  را به سوی يونس عل
 توحيد و پذيرش خدای يکتا، و دوری از هر گونه بت پرستی فرا خواند. 

مورخين می افزايند :  يونس عليه السالم سی وسه سال با تمام قوت مصروف تبليغ 
ی  به او ايمان ودعوت بود ، در ظرف سی وسه سال به جز از دو نفر کسی ديگر

آن دو نفر دوست قديمی يونس عليه السالم و از دانشمندان و خاندان  نياوردند ، يکی از 
بود که » تنوخا«بود و ديگری، روحانی  و زاهدی به نام » روبيل«علم و نبوت به نام 

 ای نداشت.  ميگويند از علم  چندان بهره
بود، و از اين راه مصرف معيشيت   شغل  روبيل اصال دهقان بود ، ولی تنوخا هيزم کش

  کرد. زندگی خود را تأمين می
يونس ، عليه السالم ـ از هدايت قوم خود مأيوس گرديد و کاسه صبرش لبريز شد، و 

  شکايت آنها را به سوی خدا برد و عرض کرد:
الهی ! من سی ساله بودم که مرا به سوی قوم برای هدايتشان فرستادی، آنها را دعوت «  

سال به دعوت و مبارزات خود ادامه  33توحيد کردم و از عذاب تو ترساندم و مدت به 
دادم، ولی آنها مرا تکذيب کردند و به من ايمان نيارودند، رسالت مرا تحقير نمودند و به 
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من اهانتها کردند. به من هشدار دادند و ترس آن دارم که مرا بکشند، عذابت را بر آنها 
  » .آورند قومی هستند که ايمان نمی فرو فرست، زيرا آنها

يونس عليه السالم برای قوم خود تقاضای عذاب از درگاه الهی  کرد، و آنها را نفرين 
نمود، و در اين راستا اصرار ورزيد، سرانجام خداوند به يونس عليه السالم وحی کرد 

فرستم، و  آنها میعذابم را روز چهارشنبه در نيمه ماه شوال بعد از طلوع آفتاب  بر «که:
 »اين موضوع را به آنها اعالم کن. 

يونس   عليه السالم  از اينکه تقاضا ودعاش اش از جانب پروردگار قبول وجواب مثبت 
  يافت سخت خوشحال شد .

موضوع رابه دوست صميمی اش  تنوخا ( روحانی )  در ميان گذاشت  وبرايش از  
 ع داد .عذاب الهی ووقت موعود  اين عذاب  را اطال

برويم اين  موضوع  را به مردم خبر :« بعد از ذکر خبر برای دوست روحانی اش گفت 
آنها را رها کن که «روحانی  که از دست  قوم سخت  به ستوه آمده بود، گفت: » دهيم. 

بجاست که نزد «، يونس عليه السالم گفت: »ناگهان عذاب سخت الهی به سراغشان آيد
در اين مورد با او مشورت کنيم، زيرا او مردی حکيم از خاندان  روبيل (عالم) برويم و

 آنها نزد روبيل آمدند و ماجرا را گفتند.» نبوت است. 
روبيل از يونس عليه السالم خواست به سوی خدا بازگردد، و از درگاه خداوند بخواهد  

نياز و نسبت  که عذاب را از قوم به جای ديگر ببرد، زيرا خداوند از عذاب کردن آنها بی
 به بندگانش مهربان است. 

ولی تنوخا درست بر ضد روبيل، يونس عليه السالم را به عذاب رسانی ترغيب وتشويق 
  نمود .

سپس روبيل نزد يونس عليه السالم آمد و تأکيد بسيار کرد که از خدا بخواهد عذاب را 
ه تنوخا به سوی قوم رفتند برگرداند، ولی يونس عليه السالم پيشنهاد او را نپذيرفت و همرا

و آنها را به فرا رسيدن عذاب الهی در صبح روز چهارشنبه در نيمه ماه شوال، هشدار 
 دادند. 

مردم باشنيدن اين خبر رفتار بدی وحتی خشونت اميزی با يونس و تنوخا بعمل اوردند ، 
  و يونس عليه السالم  را با حالت بدی  از شهر نينوا اخراج نمودند.

عليه السالم يکجا با تنوخا از شهر بيرون ميروند ، ولی روبيل در ميان قوم خود يونس 
 .باقی ماند

يونس عليه السالم از شهر واز ديار خود بيرون ميرود تا به بحر می رسد ودر نهايت در 
  شکم ماهی زندنی ميشود :

  قرآن عظيم الشان داستان  زندنی شدن يونس عليه السالم چنين بيان ميدارد :
و ذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى فی الظلمات أن ال إله إال أنت « 

  »سبحانک إنی کنت من الظالمين
(و به ياد آر رفيق ماهى (يونس) را وقتى که از ميان قوم خود به حال خشم بيرون شد و 

شکم ماهى به خيال مى کرد ما نمى توانيم راه را بر او تنگ گيريم تا آنکه در ظلمات 
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زارى گفت: پروردگارا معبودى جز تو نيست منزهى تو اعتراف مى کنم که حقا من از 
  ) 87ظالمين بودم)  (سوره انبياء آيه 

مورخين مينويسند : بعد از اينکه يونس عليه السالم راه سحرا را در پيش گرفت ، ودر 
ويند گشتی درحرکت نهايت سر اش  به بحر رسيد ودر ساحل بحر در گشتی نشست ، ميگ

شد وبعد از اندک سفر ماهى بزرگى ( نهنگ ) راه را برکشتى و سرنشينانش بست و 
معلوم شد که تا يک نفراز سرنشينان را نبلعد ، ماهی دست از قطع الطريقی بر نمی دارد 

. مسافرين  کشتى بنا را برقرعه گذاشتند و قرعه به نام يونس در آمد، يونس به بحر 
و آن ماهى او را بلعيد، مدتى در شکم ماهى مشغول تسبيح خداى تعالى بود تا  انداخته شد

  آنکه خداوند ماهى را فرمود تا يونس را در ساحل دريا بيفکند.
فلو ال أنه کان من المسبحين. للبث فی بطنه إلى يوم « قرآن عظيم الشان ميفرمايد : 

ر آينه تا روز قيامت که خاليق و اگر نبود که يونس از تسبيح گويان بود ه» ( يبعثون
  ). 144مبعوث ميشوند در همان شکم ماهى جاى داشت (سوره صافات آيه 
   يونس عليه السالم در شکم ماهی دست به دعا برد وگفت:

  ».پروردگارا جز تو معبودى نيست منزهى تو، به درستى که من از ظالمين بودم« 
مبين شد که پروردگار با عظمت ما برای يونس عليه السالم اين واقعيت بصورت کل 

قادر است که در هر جای که  خواسته باشد انسان را زندانی وبه عذاب خويش گرفتار 
  می نمايد .

  ولی  انسان جز پناه به هللا ديگر امکان ووسيله در برابر خويش  ندارد .
  حضرت يونس در زندان که در شکم ماهی برايش آماده شده بود اقرار کرد: 

  ».انک إنی کنت من الظالمينسبح« 
يونس عليه السالم  در شکم ماهی  به توبه می پردازد وبجز دعاو تسبيح ، و اقرار به گناه 

  راه ديگری در پيش ندارد .
واقعيت امر همين است که اگر حضرت يونس عليه السالم دست به دعا وتوبه نمی زد در 

  شکم ماهی زندانی ميماند .
سوره صافات چنين  144و  143استان عبرت ناک را در آيه قرآن عظيم الشان اين د

فلو ال أنه کان من المسبحين ـ للبث فی بطنه إلى يوم يبعثون؛ و اگر او از «بيان ميدارد : 
  ».ماند تسبيح کنندگان نبود تا روز قيامت در شکم ماهی می

ه شهر خود ب:«  بعد از نجات از شکم ماهی مطابق فرمان الهی که برايش گفته شد که 
باز گرد و به جمع بستگان و قوم خود بپيوند، زيرا آنها ايمان آورده اند، بت ها را کنار 

  »گذاشته و اکنون در جستجوی تو و منتظر بازگشت تو هستند.
يونس عليه السالم به سوی نينوا حرکت کرد، وبا استقبال گرم قوم مواجه شد و به او  

خوبی استوار ماندند، و سالها تحت رهبری و راهنماييهای ايمان آوردند و در راه ايمان به 
   .حضرت يونس ، عليه السالم به زندگی خود ادامه دادند

َفَناَدی فِی اْلُظلَُماِت «  دعای براز سوز حضرت يونس درشكم نهنگ همين بود که گفت :
درتاريكيها ندا سرداد كه »  أَن الَّ إِلهَ إِالَّ أَنَت ُسبَحاَنَك إِنِّی ُكنُت ِمَن الظَّاِلِمين
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  بودم . نيست ،تو پاك و (منزهی) به راستی من از ستمكاران  معبود(راستينی) جزتو 
يَناهُ ِمَن اْلَغّمِ َوَكَذاِلَك نُنِجی اْلُمؤِمِنينفَ «    )88و 87/  (انبياء » اْستََجْبَنا َلهُ ، َو َنجَّ

مؤمــنان را بدين سان نجات می  پس دعايش را اجابت كرديم واز غم نجاتش داديم و 
  دهيم.

      سالم: الدعــاى حضرت شعيب عليه 
که نام مبارکشان در قرآن عظيم الشان ذکر  شعيب عليه السالم  سومين پيامبر عربی بود،

  گرديده است.
  از جمله پيامبران عرب عبارتند از:(هود و صالح و شعيب و محمد صلی هللا عليه وسلم ).

داستان زندگى شعيب عليه  السالم  در سوره هاى اعراف و هود و شعراء و قصص و 
  عنکبوت به تفصيل  بيان گرديده است. ۀسور

الم  از باشندگان اصلی شهرمدين است ( مدين شهرى بوده در سر راه شعيب عليه الس
  شام، راهى که از شبه جزيره عربستان به طرف شام ميرود). 

حضرت شعيب با موسى بن عمران عليه السالم هم عصر بود و يکى از دو دختر خود را 
ده سال در برابر هشت سال خدمت به عقد  ازدواج  او در آورده و اگر موسى خواست 

خدمت کند خودش داوطلب شده و اين دو سال جزء قرار داد نبوده، موسى (عليه السالم) 
  بعد ازده سال خدمت با خانواده خويش  از مدين  رهسپار مصر شد.

ت مى پرستيدند، مردم باد نظرداشت اينکه  از نعمتهاى الهى برخوردار بُ  اهل مدين اصالً 
انی در اختيار داشتند ،  ولى فساد در بين شان شيوع بودند. امنيت، رفاه ونعمت های فرو

داشت. مخصوصآ کم فروشى و نقص در ترازو و قپان، لذا خداى تعالى شعيب را بسوى 
آنها مبعوث کرد و دستور داد تا مردم را از پرستش بتها و از فساد در زمين و نقص 

  کيلها و ميزانها نهى کند.
ودر اولين قدم دعوت به يکتا پرستی نمود  موريت خويش پرداخت،أحضرت شعيب به م

وقوم را از مصايبى که به قوم نوح، قوم هود، قوم صالح و قوم لوط رسيده بود در حذر 
  داشت.

مردم مدين بجز چند نفر ديگران به وى ايمان نياوردند بلکه در عوض شروع به اذيت او 
عيب اعالم داشتند :اگر و مسخره کردن و تهديدش نموده. در نهايت امر قوم به حضرت ش

دست از دعوت يکتا پرستی برندارى سنگسارت خواهيم کرد ودر نهايت از شهر اخراج 
  خواهيم ساخت.

اين اذار واذيت قوم تا سر حدی مايوسی حضرت شعيب  انجاميد ، قوم را بحال خودشان 
  رها کرد واز خداوند طلب کمک وفتح شد:

 « .»ح بيننا و بين قومنا بالحق و انت خير الفاتحينربنا افت« وبه دربار الهی دعا نمود : 
» پروردگار !   بين ما  واين مردم به حق قضاوت كن  وتو بهترين قضاوت كنندگانى 

  )  ٨٩(سوره  اعراف : آيه : 
عذاب يوم الظله را  بعد از اينکه حضرت شعيب   اين دعا را بعمل اورد ، پروردگار 

بر سياه همه جا را تاريک کرد و بارانى سيل آسا به باالی قوم نازل کرد، روزى که ا
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باريد ن گرفت ،  اهل مدين آنجناب را مسخره مى کردند که اگر از راستگويانى قطعه اى 
از طاق آسمان را بر سر ما ساقط کن، پس صيحه آسمان آنها را بگرفت در نتيجه در 

بودند و خداى تعالى شعيب  خانه هايشان صبح کردند در حالى که به زانو در آمده و مرده
  و مؤمنين به وى را نجات داد، پس شعيب پشت به آن قوم مرده کرده، گفت:

چقدر در ابالغ رسالت پروردگارم به شما کوشيدم و چقدر نصيحتتان کردم حاال چگونه  
    .مى توانم درباره سرنوشت شوم مردمى کافر اندوهناک باشم

   دعا ى حضرت موسى  عليه السالم:
داستان حضرت موسى عليه وسالم   وفرعون در قرآن عظيم الشان   يكى از با عبرت 
ترين  داستان هاى بشمار ميرود ، زمانی كه منجمان به نزد فرعون رفتند . به اوخبر 

  دادندكه : به زودى طفلى   به دنيا خواهد امد  كه  تاج وتخت تورا  نابود خواهد ساخت. 
حشتناك شد ، به حيرت افتاد ، وآغاز با تدابير  نموده  تا فرعون با شنيدن اين خبر و

  موسى اصآل به عرصه هستى  قدم نگذارد .
ولى  با خواست  الهى  موسى  چشم  به دنيا  مى گشود وبه  اعجاز الهى  موسى  در  

   دامن خود  فرعون  بزرگ ميگردد. وصاحب  جوانى ،  علم وحكمت ميگردد. 
از روز ها به شهر می رود  مى بيند كه دونفر  در حال   موسى عليه السالم  روزى

جنگ ونزاع اند  ويكى از اين افرد  از پيروان  اوست ، آن كـه پيرو  موسى  است  اورا  
به كمك خويش مى خواهد ، موسى  به  كمك  دوست  خويش مى پردازد ،  وبر اثر  

موسى  منقلب شد  ودست بر ضرب موسى  جانب مقابل از پا در مى ايد. در همين اثنا  
  ) ١۶سوره قصص :آيه : »  ( رب إنى ظلمت نفسى فاغفرلى « دعا  برده گفت : 

وخداوند  پاك اورا مى بخشد. «  پروردگار !  من بر خود ظلم  كردم ، مرا به بخش  
  حضرت موسى  باز هم دست  به دعا  برده  ميگويد : 

ادى هيچ گاه از گنهكاران  پيشتيبانى  نخواهم  پروردگار ! به خاطر  نعمتى  كه به من  د« 
  ). ١٧« سوره  قصص : آيه » ( كرد. 

روز ديگر مى بيند دوست  ديروزه اش، امروز با مرد ديگر در حال  نزاع  است ،   
دوستش  باز هم  حضرت موسى  را به كمك خود مى طلبد . ولى در همين اثنا  آن مرد 

ميخواهى مرا  هم مانند مرد ديروزى  بكشى  ؟  تو  رو به طرف  موسى نموده ، ميگويد
زور گويى  نه مصلح !  در همين اثنا  يكى از مردان شهر  خود را به نزد  موسى 

 رسانيده از توطيه  كه سران   قوم براى گشتن او طرح  نموده  اند ، با خبر مى سازد . 
رب نجنى من القوم  « با شنيدن اين خبر در حاليكه اين دعا را ميخواند السالم موسى 

  ) ٢١سوره قصص : آيه .» (  الظالمين
  پروردگار! مرا از قوم ظالم و ستمكار نجات ده ) از شهرخارج ميشود.( 

موسى عليه السالم  رو به شهر مدين  شهر  شعيب  عليه السالم    ميكند  . زمانيكه  
مدين مى رسد ، در بيرون شهر مى بيند  كه  كنار چاهى مردم جمع  موسى  به شهر

هستند،  وميخواهند گوسفندان خويش را  سير آب نمايند . موسى مى بيند  که د و زن  
  دورتر براى گرفتن نبوت   ايستاده  اند.
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موسى  به  نزد آنان ميرود  ومى پرسد: چرا  اين جا  ايستاده  ايد  ؟ آن  دو در جواب  
گفتند : وقتى  كه چوپان  ها  از چاه  آب كشيدند  وگوسفندان خويش  را  آب  دادند ودور 

  شدند  ما سر چاه  مى آييم ، آب مى  كشيم  وگوسفندان  خو درا  سير اب  مى كنيم. 
موسى در سير اب كردن  گوسفندان با ايشان  كمك ميكند . ودختر  ها  بعد از سير اب 

   راهى  خانه خويش ميگردند.كردن گوسفندان  خويش 
موسى در مدين غريب ومسافر بود ،  به زير سايه درخت  بدون  اينكه غذاى  داشته 

پروردگارا !  من به هر آنچه  بر من  «  باشد، مى نشيند  ودست به دعا برده  ميگويد :
  دعاى  موسى مستجاب ميشود . )  ٢۴(سوره  قصص : آيه » فروفرستى  محتاج . 

ن اثنا ء  دختران  شعيب  كه زوتر  از هر روز  به خانه  بر گشته  بودند داستان در همي 
پدر يكى از آنانرا  به دنبال موسى   کمك  جوان ناشناس را  براى  پدر خود  باز گو ميكنند.

  مى فرستد  تا اورا  بياورد. 
امانت دارى  موسى به خانه شعيب آمد . از او پذيرايى كردند  وچون  توانايى  ودرستى و

اورا ديدند از او به گرمى استقبال گردند. موسى  داماد  شعيب  وصاحب  همسر  
 وزندگى  شد. 

حضرت موسى  مطابق  به عهد كه با  شعيب  بسته بود در مدين باقى ماند وسپس  بعد  
از انقاض  مدت (  هشت سال ودر راوايت ديگر ده سال )   ، فاميل  ، گوسفندان  

ويش   را گرفت وبسوى وطن خويش  رو  مى اورد ، تا اينكه به  طور سينا ودارائى  خ
  رسيد .

در آنجا ، نورى  از دور  هويدا شد  وبسوى اين نور در حركت شد. تا براى  گرم  شدن   
همراهان  از آن  شعله اى  بر گيرد.  آن نور نور   حق تعالى بود  كه بر درختى  تجلى  

  گترين  حادثه زندگانى  موسى  كه پيغام رسالت بود  رخ داد .كرده بود . در آنجا بزر
موسى عليه السالم  پيامبر شد  ومعجزه  هم ، كه دليل  صدق  ادعاى وى بود ، به او  

   اعطا شد.
اولين  ماموريت كه  از جانب هللا  بر او  اعطا كرديد رفتن به دربار فرعون  وانذار  

  ودعوت  او به سوى  هللا واحد  بود. 
زمانيكه  حضرت موسى هدايت ماموريت دشوارى را بدست اورد ، رو به  در گاه   

  پروردگارا  !  سينه ام را  گشاده  دار .  «   الهى نموده  گفت :
م  را برايم  آسان  كن . گره از زبانم بگشا . تا  سخنم  را بفهمند . از خاندانم  مـاموريت

برايم  ياورى  قرار ده . كه  هارون برادرم  باشد . پشتم  را به  او محكم كن .  واو را  
در ماموريتم  شريك  كن .  تا تو ر ا تسبيح  بسيار  گوييم  وبسيار  تـــو را ياد  كنيم . به 

  ) .  ٣۵ - ٢۵كه تو  با خبر  وبيانا  بر احوال  مايى ) ( سوره  طه آيات  درستى 
اى مــــوسى  در خواستت را بر « خداوند متعال دعا آنرا مستجاب و در جواب  گفت  :  

سپس  خداوند متعال   شيوه  بر خورد با فرعون  را اينچنين  به موسى  .« آورده ساختم 
فرعون  برويد،  چرا كه او  طغيان را   در پيش  گرفته   به  سوى« وهارون  آمــوخت : 
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  »است ،  به نرمى  با او  سخن  گوييد، شايد به خود  ايد يا بترسد . 
  موسى وهارون  گفتند : 
» پروردگارا ! ما مى ترسيم بر ما ستم كند يا راه طغيان  ونافرمانى   پيش گيرد « 

نترسيد ، من  با شما هستم ، آنچه  « ب گفت : خداوند پاك در جوا) ( ۴۵(سوره  طه آيه : 
   » پيش آيد مى شنوم  ومى بينم . 

      دعاى  ساحران مؤمن:
موسى  وهارون به فرمان الهى رهسپار در بار  فرعون  مى شوند  وبه  فرمان وهدايت 

الهى با او سخنى در مورد  آزادى  بنى  اسرئيل ، عذاب قيامت ، خداشناسى ، نعمت الهى 
، بعث بعد الموت ، قيامت ... بعمل مياورند  وحتى معجزات الهى را به او نشان   ، مرگ
   ميدهند.

فرعون معجزات الهى  را به باد مسخره ميگيرد وغرض مقابله با موسى روز عيدرا 
  براى مبارزه با او تعيين ميكند .

يكند فرعون  داناترين ومشهورترين  ساحران خويش برای مقابله با موسی  دعوت  م
  ونصايح  وهدا يا زيادى را با ايشان وعده  ميدهد .

روز عيد  فرا ميرسد  وساحران   فرعون  آغاز به قدرت  نمايى  ميكند  وميخواهند  
  موسى را بترسانند. 

اى موسى ،  نترس  تو برترى ،  عصايت  را بينداز  تا ساخته  « ناگهان صدا مى ايد : 
  ».هاى ساحران   را ببلعند 

ى به فرمان  خدا دست به كار شد.  عصايش را  انداخت به  فرمان الهى  سحر  موس
  ساحران را  نابود ساخت واز بين برد.

ساحران فرعون  زما نی كه قدرت  سحر موسى را  مالحظه كردند  به حقانيت 
پروردگار  با عظمت وصدق  موسى وهارون  و پوچى ادعاى  خدايى فرعون ، پى  

  بردند.
بطرف  ساحران  كرد وگفت : پيش  از آن كه من  به شما  اجازه دهم به خدا   فرعون رو

ايمان آوريد ؟ اين  نقشه  را طرح  كرديد كه مردم پراكنده  واز شهر  بيرون كند ؛  به  
زودى خواهيد  فهميد ! دست وپايتان  را بر عكس يكديگر مى برم وهمه  شمارا  به دار  

  مى آويزم.
يمان آورده گفتند : ما به سوى  پروردگار مان  مى  گرديم  وتو كه  ما را ساحران  تازه  ا

مجازات  مى كنى براى آن است  كه ما وقتى معجزه  الهى  را ديدم  ايمان آورديم . در 
  همين  هنگام دست خويش را بسوى پروردگار  باال  نموده  واين دعا را مى گفتند : 

پروردگارا ! صبروپايدارى بر ما ببار » (   مسلمينربنا افرغ  علينا صبرٱ وتوافنا « 
  ) ١٢۶ومارا  مسلمان  بميران ) (سوره اعراف : 

  اصحاب كهف: یدعـا
ايمان آوردند، خدا هم  که با بصيرت به خدا هستند قهرمانان اصحاب کهف افراد 

و با آن نوری که به  هدايتشان را زيادتر کرد، و معرفت و حکمت بر آنان افاضه فرمود،
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ايشان داده بود پيش پايشان را روشن نمود، و ايمان را با دلهايآنان گره زد، در نتيجه جز 
شده ای که هر کس  از خدا از هيچ چيز ديگری باک وترس  نداشتند. و از آينده حساب

بدون هيچ واهمه  ديگری را به وحشت می انداخت نهراسيدند، لذا آنچه صالح خود ديدند
  ی انجام دادند.ا

چاره ای نخواهند داشت  اين تعداد از افراد فکر کردند اگر در ميان اجتماع بمانند جز اين
نياورند. و از اينکه  که با سيره اهل شهر سلوک نموده حتی يک کلمه از حق به زبان

دادند که  مذهب شرک باطل است چيزی نگويند، و به شريعت حق نگروند. و تشخيص
زيرا اگر  توحيد بمانند و عليه شرک قيام نموده از مردم کناره گيری کنند،بايد بر دين 

  گذارد. چنين کنند و به غاری پناهنده شوند باالخره خدا راه نجاتی پيش پايشان می
ربنا «   :  آنان با چنين يقينی قيام نموده در رد گفته های قوم و اقتراح و تحکمشان گفتند

شططا هوالء قومنا اتخذو امن  من دونه الها لقد قلنا اذا رب السموات و االرض لن ندعو
آنگاه » (   افتری علی jّ کذبا دونه الهة لو ال ياتون عليهم بسلطان بين فمن اظلم ممن

و اذ اعتزلتموهم و ما يعبدون اال jّ « کشيده گفتند:  پيشنهاد پناه بردن به غار را پيش
  »رحمتة و يهيی ء لکم من امرکم مرفقاالی الکهف ينشر لکم ربکم من  فاووا

داستان  اين تعداد از افراد چنان عبرت انگيز وبا عظمت است که قرآن عظيم الشان  يک 
  است و در مورد آنها ميفرمايد:  سوره ای را به داستان اصحاب کهف اختصاص داده

ُهْم َکْم لَِبثْتُْم، قالُوا لَبِثْناَيْوماً اَْو َبْعَض َيْوٍم، ِليَتَسائَلُوا َبْيَنُهْم، قاَل قاِئٌل ِمنْ  َو َکذِلَک َبَعثْناُهمْ « 
  )19(سوره الکهف :آيه  » قالُوا َربُُّکْم اَْعَلُم بِما َلِبثْتُمْ 
انگيختيم تا از يکديگر بپرسند. يکی از آنها گفت چقدر درنگ  ( و اينچنين آنان را بر

ند: پروردگارتان داناتر است که يا قسمتی از يک روز. گفت کرده ايد؟ گفتند: يک روز
   چقدر درنگ کرده ايد. )

سال هجری  309سال شمسی و يا  300اصحاب کهف است که مّدت  اين آيه در مورد
و  از خواب بيدار شدند ، سال از خواب عميق 309قمری در غاری خوابيدند و بعد از 

ه ای که در دست يکی از آنها برای خريد طعام به شهر بيرون رفت وپول  ويا از سکّ 
  سال پيش بود. 309بود رازشان فاش گرديد، زيرا آن سکه مربوط به زمانهای دوران  او

تعداد اصحاب کهف  به هفت نفر از خداپرستانی بالغ ميگرديد  که از بت و بت پرستی 
در ميان بت پرستان ايمان خود را پنهان می کردند تا پادشاه ستمگر بنام   بيزار بودند و

  شد و آنها را تهديد به مرگ کرد. دقيانوس از ايمان آنها مطلع
گرفتند از شهر بيرون روند. در صبح  شب جمع شدند و در کار خود فکر کردند و تصميم

در ميان راه سگی  صادق قبل از طلوع  افتاب اين  کاروان توحيد از شهر هجرت کرد و
  . هده گرفتنيز به دنبال آنها راه افتاد و حراستشان را به ع

کاروان خداپرستان به راه خود ادامه دادند تا به غاری رسيدند و برای رفع خستگی درون 
 309بر آنها غلبه پيدا کرد و مّدت  غار استراحت کردند. طولی نکشيد که خواب سنگينی

  سال تمام ، در خواب باقی ماندند .
ز و يا پاره ای از روز، از همديکر سؤال کردند که چقدر خوابيدند، بعضی گفتند يکرو

داند که چقدر خوابيده ايم.ولی  اين گروه سخت گرسنه شده   خدا بهتر می  سپس گفتند
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بودند ، گفتند يکی از ما بايد به شهر رود  وطعامی را بخود  بياورد  ولی بايد سخت  
  احتياط بخرچ دهد تا  کسی او را نشناسد.

ا تغيير يافته ديد، تا به دوکانی رسيد و شهر رفت و قيافه شهر ر يکی از آنها به سوی
در آورد که به دوکاند  بپردازد، دوکاندار با ديدن پول  چيغ زد  متاعی خريد. چون پول

است . (زيرا پادشاهی که سّکه به نام او بود سيصد  ای مردم بيائيد اين شخص گنجی يافته
  سال پيش در گذشته بود)

شدند. پادشاه آن روز که مرد خداشناسی بود برای مردم از داستان آنها مّطلع  سرانجام
به غار رفت و مردم شهر از وضع مطلع شدند و گفتند: شايد خدا ما را از حال  ديدن آنها

  . مّطلع ساخت تا بدانيم که وعده خدا و داستان رستاخيز حّق است ايشان
تباطشان را از خود مطلع شدند و فرزندان خود را مرده يافتند و ار آنها که از سرگذشت

گسسته يافتند از خدا خواستند که آنها را نيز به جوار رحمت خود منتقل  خانواده های خود
  چشم به هم زدن به صورت اجساد بيجان روی زمين افتادند. سازد و در يک

شگفتيهای تاريخ است و خود گواه روشنی از قدرت بی نهايت  داستان اصحاب کهف از
  خداوند است.

الشان در ذکر داستان اصحاب کهف ميفرمايد :زمانيکه اين گروه به غار  قرآن عظيم 
رسيدند از فرط خوشحالی ونجات از تعقيب زمامداران ملحد دست به دربارهللا بلند نمودند 

پروردگارا، ما را از » . ( َربََّنا َءاتَِنا ِمن لَُّدنک َرْحَمةً َو َهيی لََنا ِمْن أَْمِرَناَرشداً « وگفتند : 
كهف آيه :  ( سوره  .خويش رحمتی عطا کن و برای ما در کارمان صوابی مهيا فرما نزد
10 (    

 دعاى بنى اسرئيل: 
موسى در غياب خود  هارون را به جانشينى  خويش  تعيين  كرده بود .   هارون مطابق  

به هدايت موسى مسؤليت خويش را با دلسوزى وامانت دار   در پيش ميبرد . زمانيكه 
موسى  به ميقات  رفت ،  تعدادى از پيروان  متزلزل  موسى  به ازار واذيت  هــــارون 
پرداختند ، سامرى از زيورات   گوساله ساخت وبه پرستش آن آغاز  كردند . ولى ديرى 
نگذشت  كه از اين كار خويش پيشمان شد ند  ودر يافتند  كه بـــه بيرهه رفته اند . لذا به 

اگر پروردگار  ما به ما رحم  نكند  « اوردند وبا تضرع وخشوع  گفتند : درگاه الهى رو 
»  َربُّنَا َويْغِفْر َلَنا َلَنُكوَننَّ ِمَن اْلَخاِسِرينَ  ...»«ومارا نيامرزد ،  از زيانكاران  خواهيم بود

   ) ١۴٩( سوره اعراف : آيه 
   دعـاى آسيه زن فرعـون:

، زمانی كه  فرعون دانست  كه زنش  خدا پرست  آسيه  زن فرعون  كه انسان موحد بود 
به  از دست اين ظلم  شده است ، اورا زير ظلم و شكنجه سختی قرار داد ،  تا اينكه

شهادت رسيد .  لحاظاتى كه  آسيه در زير  شنكجه  فرعون قرار داشت  چاره جز دست 
پروردگارا ! براى من  نزد « بردن به دعا نداشت : بنآ آسيه دست به دعا برده گفت : 

خودت  در جنت  خانه اى بساز ،  ومرا از فرعون  وكردارش  نجات  ده ،  ومرا ازقوم  
  »ستمكار  رهايى  بخش 
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ِنی ِمَن اْلقَْوِم  (  ِنی ِمن ِفْرَعْوَن َوَعَمِلِه َوَنّجِ إِْذ َقاَلْت َرّبِ اْبِن ِلی ِعنَدَك َبيتًا فِی اْلَجنَِّة َوَنّجِ
  )  11.(سوره تحريم آيه الظَّاِلِمينَ 

  دعاى حضرت زكريا عليه وسالم:
وخدا پرستى ،  زكريا  يكى از پيامبران  الهى  بوده  كه سالهاى طوالنى  در راه توحيد 

پاكى  ودرستى تبليغ  وسيعى وخستگی ناپذير  را بعمل اورد . در اخرين مراحل زندگى 
در حاليكه  سالخورده  پير وزهير شده  بود وخانمش  نيز  عقيم  گرديده بود فراق  فرزند 

داشتن بر سر اش امد. اين خواست خويش را از خالق اش  پنهان نكرد ودست به دعا 
  برد. 
همسر عمران در حال  حاملگى  با » حنه  «  رآن عظيم الشان آمده است :زمانيکه  در ق

خود نذر كرده بود كه ، اگر خداوند  طفلی  به او دهد  آنرا خادم بيت  المقدس خواهد 
  ساخت ،  ولى زمانى كه طفل به دنيا امد  دختر بود . 

او را  مريم  مى نامم واز  الهی  دختر  زاييدم ، گرچه  آرزو  پسر داشتم ،« گفتن : 
  )٣۵(سوره  آل عمران : آيه :» شيطان رجيم  به تو پناه مى اورم.

  ) ٣٧آل عمران : آيه « هم نذر اورا  به نيكوى  قبول كرد .  پروردگار با عظمت 
زكريا كه شوهر خاله  مريم  ويكى از متنفذين  بيت المقدس بود  ، سرپرستى  مريم را 

رگ كرد ودر ميان مسجد  محل و  محرابى  ساخت  كه مريم  در بدوش ميگرد اورا بز
  آن به عبادت  مشغول  گردد.

زكريا  هر گاه كه به ديدار  مريم مى آمد  مالحظه ميگرد  كه  طعام وميوه  هاى غير  
  فصلى  نزد مريم  موجود است  از مريم مى پرسيد : 

  جواب مى شنويد :در مقابل »  اين ها از كجا  براى تو آمده است ؟ «  
از جانب  پروردگار آمده است ، وخداوند  هر كسى  راكه خواهد  روزى  بى حساب  « 

  »مى دهد. 
  در همين اثنا عبادت معنويت وكماالت  مريم  ، بر ذكريا  تاثير نموده  وبا خود  گفت : 
رب :« اى كاش  من هم  فرزندى مى داشتم ، در همين وقت دست به دعـا برد وگفت  

؛ پروردگارا  ! به من  ذريه  وفرزندى   هب لى من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء
سوره آل عمران : آيه » ( پاكيزه  از نزد خود ببخش ، به درستى  كه تو شنونده  دعايى . 

٣٨ (  
سپس در حالى كه در محرب  مصرف نماز بود  فرشتگان  الهى  به او بشارت  دادند كه 

زكريا در   ه نام  يحيى  كه پيامبر خواهد  بود به او نصيب خواهد  كرد.خداوند فرزندى  ب
كجا من پسرى  خواهم داشت ،  چرا كه من  وهمسرم  پير « حال ناباوركردنى  گفت : 

  »خداوند  انجام  مى دهد آنچه  را ميخواهد. « در مقابل جواب آمد : » هستيم ؟ ! 
درمورد   دعا  :زكريا چنين آمده است : ) ۶ -  ٣همچنان در آغاز  سوره (  مريم آيات  : 

پروردگارا!  استخوانم  سست  شده ومويم سفيد شده ، تا كنون  هر گاه تو را خوانده ام « 
بدعاقبت نبوده ام  من از موالى پس از خود مى ترسم ، همسرم نيز عقيم  است ،  

عقوب باشد ،  و  او  فرزندى  به من عطا  كن از جانب  خود كه وارث من و  وارث آل ي
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اى زكريا  تو را  «  در همين اثنا از جانب خداوند نداى ميشنود: «  را پسنديده  بدار . 
  » وپيش از اين  همنامى نداشته  است. بشارت مى دهيم  به پسرى  كه نامش يحيى است

  زكريا  گفت: 
در « است ؟   پروردگارا !  كجا من پسرى خواهم داشت در حاليكه  پيرم وهمسرم  عقيم

  خداى  تو اينچنين  مى خواهد وبراى  او آسان است.» جواب  گفته شد. 
همين بود كه پروردگار با عظمت  « بيشتر  تورا  آفريدم  در حالى  كه چيزى  نبودى. 
  يحيى  را با كتاب  وحكمت به زكريا  عطا كرد. 

  انبياء  نيز تذكر يافته است. ۀهمچنان  همين داستان در  سور
پروردگارا  ! مر تنها  نگذار  وتو « زمانيكه  زكريا پروردگارش  را ندا  داد گفت :  

ما دعاى :« وخداوند  در جواب ميفرمايد )   ٨٩(سوره  انبيا ء آيه » بهترين  وارثانى . 
اورا مستجاب  كرديم  ويحيى  را به او  بخشيديم وهمسرش  را به صالح  آورديم ،  آنان  

خير شتاب  داشتند  وبا اميد وبيم  ما را  مى خواندند  ودر برابر  ما  در كا ر  هاى 
  » خاشع  بودند. 

      دعــاى  حضرت  نوح عليه والسالم : 
نوح عليه السالم از جمله پيامبران است  كه عمر طوالنى   خويش  را  در  دعوت  در   

وتالش اش  در اين بود راه  يكتا پرستى  ومعرفت  الهى سپرى  نموده است  . همه جهد  
  تا مردم را از جهالت  وبت پرستى  منع نمايد .

ولى مردم كه به  افكار  وعادات  آبايى واجدادى خويش  عادات کرده  بودند در نهايت   
  به مرحله رسيدند كه   نوح عليه والسالم را تهديد   نموده  گفتند : 

  »سنگبارن  خواهيم كرد اى نوح اگر  از دعوت  خويش دست بر ندارى  تورا« 
  نوح بعد از شنيدن  اين اخطار  دست  به  دعا برداشت  وگفت :  
  پروردگارا !  

قوم من  مرا تكذيب كردند ، بين من وآنان  قضاوت كن ، مرا  وكسانى  كه با من  ايمان  
  »آورده اند  از دست  آنان  نجات بخش . 

تجاب  قرار  ميگيرد  : قرآن  عظيم الشان  همين  بود  كه دعا نوح عليه السالم مورد  اس
(سوره  » ما نوح  وهمران  اورا نجات  داديم وديگران  را غرق  كرديم . « مى فرمايد : 

  )          ٢٩ -  ٢٨مؤمنون : آيه : (  

      دعـاى حضرت ابراهيم عليه السالم:
از برجسته ترين  حضرت ابراهيم  عليه والسالم  يكى با عظمترين  پيامبران الهى  ويكى  

دعوت گران به توحيد در طول تاريخ بشريت بشمار ميرود . او پدر بسيارى از پيامبران  
   بحساب مى ايد  .

حضرت ابراهيم در زمانى  مامور  به رسالت شد  كه بت پرستى  به انواع گونا گون   به 
وبر  بى اهميتى     ولى  ابراهيم  عليه السالم در بين  مردم  ميرفت اوج خود رسيده بود .

   وپوچ بودن  بت وپرستش آن به واعظ ونصيحت مى پرداخت .
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ولى  بت پرستان  بنا  به غرور كه داشتند  به  وعظ ونصايح  حكيمانه  ابراهيم  خليل هللا  
پدران ما  اين كار «  گوش نمى دادند ودر مقابل دعو ت ابراهيم عليه السالم مى گفتند  : 

  ابراهيم در مقابل  آنان مى گفت : » به راه  آنان  مى رويم .   رامى كردند  وماهم
خدا  آن است  كه پروردگار هستى  است .  او كه  مر  آفريد وهدايتم مى كند .  او كه  « 

مر ا طعام  ونوشيدنى  مى دهد  وهر گاه مريض شوم  شفا يم  مى بخشد .  او  است كه 
كه اميداوارم  در روز قيامت  گناه  مرا بيامرزد . مرا ميمراند  وسپس  زنده مى كند . او 

:« بعد از ذكر  مطالب هذا  دست به دعا  برده گفت )  ٣٣(سوره احزاب  :  آيه » 
پروردگارا ! به من حكمت ده ،  ومرا به نيكو كاران  بپيوند . ونام نيك  مرا در امت  

 ...»ده هاى  بعدى  قرار ده. مراه از وارثان بهشت  نعيم  قــرار 
  : محضرت لـوط عليه السالدعای 

يکی از مشهور ترين دعا های که بر عليه قوم  فاسد   دعای حضرت لوط عليه السالم 
  صورت گرفت واز جانب پروردگار مستجاب گرديد.وفاجر 

لوط عليه السالم يکی از پيغمبران بزرگوار بشريت  است. پرورد گار با عظمت داستان 
عبرت انگيز لوط را در سور های ( األعراف، هود، الحجر، الشعراء و النمل و غيره ) 

   غرض عبرت برای نسل بشری بيان داشته است . به تفصيل 
به حضرت  ابراهيم عليه لوط پسر هاران پسر تارح يعنی آذر است. سلسله نسب  او 

گی   السالم ميرسد . تعدادی از مفسرين مينويسند که سلسله نسب لوط به برادرزاده
  حضرت ابراهيم ميرسد .

  وپروردگار با عظمت  او را در زمان ابراهيم مبعوث کرد .
مفسرين می افزايند که : لوط عليه السالم  در همه  سفر ها با  حضرت ابراهيم  هم راز 

ر بود .اوبه هدايت ودستور  وهدايت کاکايش  ابراهيم خليل هللا در شهر سدوم واقع وهمسف
  در اطراف شرق  رود اردن مستقر گرديد.

  مورخين می افزايند : 
قوم آن شهر از کافرترين و فاجرترين اقوام  منطقه بودند. آنان در خبثت طينت و قبح 

  ميرفتند . سيرت از جمله اقوام انگشت شماری آن منطقه بشمار
قوم رهزن ، وچپاولگر بودند ، هميشه مصروف مجالس منکرات  را برپا ميداشتند  ودر 

  مجالس خويش( به لواط وبچه بازی ) می پرداختند .
  به  ياد ندارد . را اين قوم چنين گناهی قبيح را مرتکب شدند که تاريخ بشريت مثل آن 

أَتَأْتُوَن الذُّکَراَن ِمَن اْلَعالَِميَن :«  مايد قرآن عظيم الشان در مورد خباثت اين قوم ميفر 
سوره شعراء: آيات  »  ( )َوتََذُروَن َما َخلََق لَکْم َربُّکْم ِمْن أَْزَواِجکْم َبْل أَْنتُْم َقْوٌم َعاُدونَ ١٦٥(

پنداشتند. در قساوت قلب و فساد  )(آنها هيچ عمل منکر و قبيحی را منکر نمی165- 166
شرمانه در مجالس به انجام عمل لواط  غرق شده بودند که بیاخالق آن چنان 

  خاستند.) برمی
خداوند حضرت لوط را در ميان  اين قوم مبعوث کرد ، ولی اين قوم ياغی وباغی ولواط 

گر هيچ اهتمام وتوجه به دعوت برحق لوط عليه  السالم بعمل نياوردند ، نه تنها به 
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ودند ، بلکه در نهايت  امر لوط عليه السالم  را به دعوت برحق لوط عليه السالم توجه ننم
اخراج از اين سر زمين تهديد کردند . وبا تمام صراحت برای شان گفتند : اگر از اين 

  تبليغات دست بر نداری  تو را از ديار خود بيرون خواهيم کرد. 
  )  167(سوره شعراء: »  َقالُوا لَِئْن َلْم تَْنتَِه يا لُوُط لَتَکوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجينَ « 

( گفتند: ای لوط اگر (از اين دعوت ) دست نه بر داری از زمره تبعيد شدگان خواهی 
 )  .بود

ولی اين تهديد به دعوت بر حق لوط تاثير نگذاشت او با تمام توان وخستگی به دعوت بر 
  حقش ادامه داد.

به منکرات که عادات شان تعدادی محدودی  از دعوت او اطاعت فرمودند ولی ساير قوم 
گرديده بود  ادامه دادند ودر نهايت اين قوم  فاجر تصميم به اخراج  لوط و مؤمنان فيصله 

  نمودند .
ُروَن « سوره » ( َوَما کاَن َجَواَب قَْوِمِه ِإال أَْن َقالُوا أَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْريِتکْم إِنَُّهْم أَُناٌس يتََطهَّ

قوم او جز اين نبود که گفتند: اينان را از شهر و ديار خود  ).( جواب 82اعراف: آيه  
  )  .بيرون کنيد آخر اينان مردمان پاک و پرهيزگارند

عفت وپاک دامنی  اجتناب از رذيلت وقباحت جرم شد واز ديار خويش مجبور به 
ُروَن  « مهاجرت  شدند    » أَْخِرُجوُهْم ِمْن َقْريِتکْم إِنَُّهْم أَُناٌس يتََطهَّ

 داستان مالئکه در مهمانی لوط:
طوريکه متذکر شديم  دعوت وتبليغ  لوط عليه السالم در اصالح اين قوم بسوی 

خوشبختی وسعادت ومنع از اعمال همجنسگرای  بجز تعداد ی محدودی که دعوت آنرا  
  قبول داشتند نتيجه نداد . 

هايی   ی خداوند بر نابودی  اين قوم خبيث تعلق گرفت، پروردگار  با عظمت  مالئکه اراده
را به سوی اين ديار  فرستاد تا اين قوم را نابود وبه جزای  اعمال شان برساند وآنان 

  غرض عبرت دفع فساد از روی زمين بردارد . 
هار صد هزار نفر ميرسيد مورخين مينويسند که  تعداد مجموعی  اين قوم تقريبآ  به چ

  وتقريبا در پنج قريه بزرگ مستقر شده بودند .
زمانيکه ماليکه مامور غرض اجرای وظيفه  به اين مناطق  سرا زير ميشدند در راه 

خويش يکبار  برحضرت  ابراهيم عليه السالم سر زدند ،  در جنب اينکه اورا از پدرشدن 
لوط نيز در جريان قرار دادند . زمانيکه طفل مژده دادند اورا درمورد هالکت قوم 

حضرت ابراهيم عليه السالم از اين نقشه اطالع مطلع شد از بابت برادر زاده خويش لوط 
سخت نگران ودرتشويش شد ، وطوری فکر ميگرد که :  مبادا او هم جزو هالک 
ميگيرد  شوندگان باشد، لذا با تشويش ونگرانی گفت: در اين منطقه  که مورد هالکت قرار

برادر زاده ام  لوط نيز در آن زندگی ميکند .مالئيکه در جواب اضطراب وتشويش 
   .ابراهيم عليه السالم گفتند: پروردگار  او و ايمان آورندگان همراه او را نجات خواهد داد

ا َجاَءْت ُرُسلَُنا إِْبَراِهيَم ِباْلبُْشَرى َقالُوا إِنَّا ُمْهِلکو أَْهِل َهذِ «  ِه اْلَقْريِة إِنَّ أَْهلََها کانُوا َظاِلِميَن َولَمَّ
ينَّهُ َوأَْهَلهُ إِال اْمَرأَتَهُ کاَنْت ِمَن الْ ٣١( َغاِبِريَن ) َقاَل إِنَّ ِفيَها لُوًطا َقالُوا نَْحُن أَْعَلُم بَِمْن ِفيَها لَنَُنِجّ
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  ) 31-32سوره عنکبوت:آيات  » ( 
مدند و نويد دادند و افزودند که ما اهل اين شهر (زمانيکه  فرستادگان ما به پيش ابراهيم آ

را هالک خواهيم کرد، چرا که اهل آن ستمگرند. ابراهيم گفت: لوط در آن شهر است! 
دانيم که چه کسانی در آن شهر هستند او را و خانواده و پيروانش را  گفتند: ما بهتر می

  )  .نابود شوندگان خواهد بودنجات خواهيم داد مگر همسر او را که از جمله ماندگاران و 
بعد از  اينکه مالئکه حضرت ابراهيم را از موضوع وماموريت اعطا شده ونقشه اجرای 

آن مطلع گردانيدند به  ماموريت خويش ادامه ونزد لوط آمدند ، مالئيکه خود را بشکل 
  جوانان زيبا رو در اوردند ، مفسرين ميگويند :

درخشيد و حقيقت خويش را به او نگفتند. لوط  می از فرط جوانی و جمال صورتهايشان
اند از ديدن آنان   طوری فکر کرد که اين مهمانان  او هستند و برای مهمانی نزد او آمده

بسيار خوشحال شد، ليکن چون دروقت چاشت به قريه رسيده بودند ،   تشويش داشت که 
به جوانان  سخت  در تشويش  مبادا  قوم اش  اين جوانان را ديده باشند از اذار وتجاوز

  بود  وغرق در دفاع از مهمانان خويش  بود . 
ديری نگذشت که تشويش لوط عليه السالم  به واقعيت  تبديل شد  وتعداد از  ساکنين  قريه 

جا و غير مؤدبانه  به خانه لوط امدند وخواستند که  نسبت به مهمانان اقدام به تحرکات بی
ا استدالل واز راه لطف خواست  اين تعداد از جوانان را بعمل ارند ، حضرت لوط  ب

قناعت دهد  تا از اقدام غير مودبانه در برابر مهمانان  شان دست بر دارند ، ولی همه اين 
استدالل های  نتيجه مطلوبی ببار نياورد ،حتی لوط عليه السالم  حاضر شد تا پيشنها د 

دست درازی به سوی مهمانانش خود داری نمايد  تا با دختران او ازدواج کنند و از 
  ورزند.

اما اين خبيثان با تمام بی شرمی جواب رد دادند وگفتند : ما کاری با دختران تو نداريم و  
  تنها اين جوانان را می خواهيم.

تشويش ، اضطراب ونگرانی لوط چند برابر شد، مالئکه نيز موضوع را فهميدند، نا  
شده را به لوط خبر داده و گفتند: نگران مباش ما مالئکه چار حقيقت قضيه ونقشه طرح 

  مان از جانب خداوند نابودی قوم تبه کار و فاسد است : هللا  هستيم و مأموريت
ا َجاَءْت ُرُسلَُنا لُوًطا ِسیَء ِبِهْم َوَضاَق بِِهْم َذْرًعا َوَقاَل َهَذا يْوٌم َعِصيٌب («  ) َوَجاَءهُ ٧٧َولَمَّ

وَن إِلَيِه َوِمْن قَْبُل کانُوا يْعَملُوَن السَّيئَاِت َقاَل يا قَْوِم َهُؤالِء َبَناِتی ُهنَّ أَْطَهُر لَکْم قَْوُمهُ يْهَرعُ 
َ َوال تُْخُزونِی ِفی َضيِفی أََليَس ِمْنکْم َرُجٌل َرِشيٌد ( َّj َقالُوا َلَقْد َعِلْمَت َما لََنا فِی ٧٨َفاتَّقُوا (

ةً أَْو آِوی إِلَى ُرکٍن َشِديٍد ٧٩نَّک َلتَْعَلُم َما نُِريُد (بََناِتک ِمْن َحّقٍ َوإِ  ) َقاَل َلْو أَنَّ ِلی بِکْم قُوَّ
) َقالُوا يا لُوُط إِنَّا ُرُسُل َربِّک َلْن يِصلُوا إِلَيک َفأَْسِر ِبأَْهِلک ِبِقْطعٍ ِمَن اللَّيِل َوال يْلتَِفْت ٨٠(

ْبُح ِبَقِريٍب  ِمْنکْم أََحٌد إِال اْمَرأَتَک إِنَّهُ  ْبُح أََليَس الصُّ   »ُمِصيبَُها َما أََصابَُهْم إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ
 .)77- 81( سوره :هود:آيات   

فرستادگان ما (به صورت جوانی) به پيش لوط در آمدند لوط بسيار از آمدن  ( زمانيکه 
امروز روز بسيار آنان ناراحت گرديد و دانست که قدرت دفاع از ايشان را ندارد و گفت: 

سخت و دردناکی است. قوم لوط شتابان به سوی لوط آمدند قومی که پيش از آن اعمال 
زشت و پليدی (چون لواط) انجام می دادند، لوط بديشان گفت: ای قوم من اينها دختران 
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منند و برای شما پاکيزه ترند پس از هللا  بترسيد و در مورد مهمانانم مرا خوار و رسوا 
دانی ما را  آيا در ميان شما مرد راهياب و راهنمايی پيدا نميشود؟! گفتند که: تو می نکنيد

به دختران تو نيازی نيست و می دانی که چه چيزی می خواهيم، لوط گفت: کاش بر شما 
توانائی داشتم يا اينکه تکيه گاه محکمی می داشتم و بدان پناه می بردم (فرشتگان بعد از 

لوط و اسرار اين خبيثان  به لوط) گفتند: ای لوط ما فرستادگان اطالع از پريشانی 
پروردگارتان هستيم دستشان به تو نمی رسد اهل و عيال خود را در پاسی از شب 

بکوچان و کسی از شما پشت سر خود را ننگرد مگر همسر تو که می ماند و به همان 
د (هالک) ايشان صبح است باليی که آنان بدان گرفتار می گردند گرفتار می شود. موع

ْبُح ِبَقِريٍب ) .آيا صبح نزديک نيست ْبُح أَلَيَس الصُّ   إِنَّ َمْوِعَدُهُم الصُّ
  استجابت دعا وهالکت قوم لوط:

بعد از اينکه  لوط عليه السالم صحبت های مالئکه را شنيد واز نقشه پروردگار مطلع شد 
شد که کسی نميتواند  به ، تشويش ، نگرانی و اضطراب اش کاهش يافت ومطمين 

مهمانان او  ضرری برسانند ،  قوم خود را درگير و دار جدال و منازعه رها کرد و خود 
را مهيای خروج از قريه  نمود. قبل از اينکه صبح فرا برسد. زمانی که قوم سرکش به 

ی لوط هجوم آوردند که مهمانان را به زور بگيرند، خداوند چشمان آنها را  سوی خانه
َوَلَقْد َراَوُدوهُ َعْن َضيِفِه فََطَمْسَنا أَْعينَُهْم َفذُوقُوا « کور کرد و نتوانستند آنها را پيدا کنند 

و با لوط درباره ی مهمانانش سخن گفتند، ما (.) 37(سوره قمر: »   َعَذابِی َونُذُِر 
شتنهای چشمانشان را کور کرديم، بچشيد عذاب و عقاب را، و بيم دادنها و بر حذر دا

  )   .مرا
رب انصرنى على القوم « دعا ی لوط عليه السالم مستجاب گرديد ، دعای که گفته بود : 

پروردگارا ! مرا بر  قوم  تبه  كار و مفسد پيروز نما . ) (سوره  عنكبوت »  (  المفسدين
  )   30: آيه 
پروردگارا   !  مـن وخاندانم را از كردار واعمال » (   رب نجنى واهلى مما يعلمون«  

  ) ١۶٩ناشيسته  آنها  نجات بخش ) (سوره شعرا ء آيه : 
  پروردگار دعای لوط عليه السالم را اجابت كرد  وعذاب الهى بر آن قوم  نازل كرد. 

لوط عليه السالم زمانيکه آفتاب  اولين پلوشه های خويش را در زمين پهن ميگرد، 
  سرنگون وزيرورو گرديد.وعودهالکت قوم لوط آغاز ميشود وقريه برای قوم تبهکارم

  صدايی از آسمانها بر آنها فرستاده شد. ،.پروردگار  باران سنگها را بر سر آنها باراند
ي«  ا َجاَء أَْمُرنَا َجعَْلنَا َعاِليَها َسافَِلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليَها ِحَجاَرةً ِمْن ِسِجّ »(   ٍل َمْنُضودٍ فَلَمَّ

)  (هنگامی که فرمان ما فرا رسيده آن را زير و رو نموديم و آنجا  82سوره هود:  آيه 
  ) .با گلهای متحجر و پياپی سنگباران کرديم

يَحةُ ُمْشِرِقيَن («  ) َفَجعَْلنَا َعاِليَها َسافَِلَها َوأَْمَطْرنَا َعَليِهْم ِحَجاَرةً ِمْن ٧٣فَأََخَذتُْهُم الصَّ
يلٍ  ). ( پس به هنگام طلوع آفتاب، صدای ايشان را 73-74سوره حجر آيات  » (  ِسِجّ

فرو گرفت آنگاه باالی آن را پايين گردانيديم و با سنگهايی از ِگل محجر شده ايشان را 
 .سنگباران نموديم
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  دعــاى سر بازان  طالــوت: 

يكى از داستان هاى قرآنى داستان  طالوت  وجالوت است . قبل  از همه بايد گفت که  
آمده است پيامبر نبود بلکه مرد صالح بعمل طالوت که ذکری آن در قرآن عظيم الشان  

  حضرت يوشع برای پادشاهی امت بنی اسرائيل توظيف يافت. ز جانب است که ا
  وترغيب  تشويق  را برای  قوم موسی عليه السالم خداوند متعال در سوره بقره داستانی از

  و مشروع  مطلوب هم  پيشين  جهاد در امتهای  که  حقيقت  اين  بيان  بر جهاد و برای   مؤمنان
  است، ذکر نموده است .  بوده

بعد از اينکه حضرت موسی و هارون عليهما السالم وفات يافت ، يکی از پيغمبران بنی 
  سرپرستی بنی اسرائيل را بعهده گرفت. نون)  اسرائيل (يوشع بن

قبالً در زمان حضرت موسی  يوشع آنها را وارد فلسطين (سرزمين مقدس) نمود زيرا 
  عليه السالم  بدان وعده داده شده بودند.

او سرزمين را ميان آنها تقسيم نمود و تا زمانيکه وفات نمود  مسئوليت رهبری آنها  
سال به قضاتی از   356ات يوشع مسئوليت رهبری آنها به مدت رابعهده داشت. بعد از وف

   نامند. آنها واگذار گرديد. اين مقطع زمانی را دوران حکومت قُضات می
در اين مقطع ضعف و سستی به بنی اسرائيل روی آورد و معاصی و منکرات در 

يشان پرستی وارد صفوف ا رواج پيدا کرد. از شريعت روگردان شدند. بت شان  ميان
  گرديد. 

به اثر همين انحرف بود که سيطره اقوام ديگر باالی شان  بعمل امد ، قوم که راه هللا را 
وهدايات کتب آسمانی را فراموش کند ، قوم که اصليت وهويت خويش را فراموش کند ، 
قوم که زبان وبخصوص دين خويش به کنار بگزارد، زمينه خوبی  را بر سيطره دشمن  

  را مساعد می سازد .  باالی  خويش
تاختند و در هر جنگی که ميان آنها و  ها بر آنها  بنآ عمالقه و آراميون و فلسطينی

   پيروزی. شدند تا  گرفت بيشتر گرفتار شکست می دشمنانشان درمی
در جنگی که ميان بنی اسرائيل و مردم غزه و عسقالن درگرفت مغلوب واقع شدند و 

  شان ُمرد.  پادشاهبه غنيمت رفت و  تابوتشان 
ماندند خداوند پيغمبری در ميان  سرپرست  ی بدون چوپانی بی آنگاه بنی اسرائيل چون گله

درخواست کردند اميری بر  نامند، از او  آنها مبعوث کرد که اهل کتاب او را صموئيل می
  آنها بگمارد که در رکاب او با دشمنان خود بجنگند.

أََلْم تََر إِلَی اْلَمِإل ِمن َبِنی إِْسَرائِيَل ِمن « کند:  چنين بيان میاين داستان را  خداوند متعال  
ِلَنِبٍیّ لَُّهُم اْبَعْث لََنا َمِلًکا نَُّقاِتْل فِی َسِبيِل jِّ َقاَل َهْل َعَسْيتُْم إِن ُکِتَب َعَلْيُکُم  بَْعِد ُموَسی إِْذ َقالُواْ 

ا ُکِتَب  َوَما  اْلِقتَاُل أَالَّ تَُقاِتلُواْ َقالُواْ  لََنا أَالَّ نَُقاتَِل فِی َسِبيِل jِّ َوَقْد أُْخِرْجَنا ِمن ِدَياِرَنا َوأَْبَنآِئَنا َفلَمَّ
ْنُهْم     )246(بقره:  ». َوjُّ َعِليٌم ِبالظَّاِلِمينَ  َعلَْيِهُم اْلِقتَاُل تََولَّْواْ إِالَّ َقِليالً ِمّ

ای؟ چون به  بنی اسرائيل پس از موسی نينديشيدهآيا تا به ( حال) بزرگان «يعنی: 
  گفتند: پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا جنگ کنيم.  پيامبرشان 
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  رود که  اگر جهاد بر شما مقرر گردد  پيکار نکنيد.  می ( پيامبر) گفت: اين انتظار از شما 
خود رانده و از (زن و)  نکنيم حال آنکه از ديار گفتند: دليلی نداريم که در راه خدا جنگ 

کارزار بر آنان مقرر گشت جز اندکی از آنان  ايم. پس آن گاه که  فرزندانمان به دور افتاده
  »  روی گرداندند و خداوند به ستمکاران آگاه است.

پيغمبرشان طالوت را بحيث پادشاه و امير بر آنها مقررنمود. البته اين امر به وحی از   
  . خدا صورت گرفت جانب 

  که  است  ( روايت   طالوت از قوت و توان جسمی و علمی زيتدی برخوردار بود، 
بود فقير، و   يا دباغی  چوپان  پادشاهی، بلکه  از نسل  بود و نه  نبوت  از نسل طالوت، نه  
از سبط   و پادشاهان»  الوی«از سبط   پيامبران  بود که  ورسم بر آن  سنت  اسرائيل دربنی 

 ) دو سبط نبود انوارالقرآن  از اين  يک از تبار هيچ  طالوت  خاستند و چون برمی  »يهودا«
  پذيرش رهبريت و امارت وی سر باز زدند و گفتند: بنی اسرائيل از 

َن الْ  َقالَُواْ أَنَّی َيُکوُن َلهُ اْلُمْلُک َعلَْيَنا َوَنْحُن أََحقُّ « َماِل َقاَل إِنَّ jَّ ِباْلُمْلِک ِمْنهُ َوَلْم يُْؤَت َسَعةً ِمّ
 ُjَّواِسٌع َعِليمٌ  اْصَطَفاهُ َعلَْيُکْم َوَزاَدهُ َبْسَطةً فِی اْلِعْلِم َواْلِجْسِم َو ُjّيُْؤتِی ُمْلَکهُ َمن َيَشاء َو «

يعنی: چگونه او را به حکومت داشته باشد با اينکه ما از او برای   ).247(سوره بقره:  
که مال و دارايی زيادی ندارد و گفت: خدا او را بر شما  م و او زمامداری سزاوارتري

وسعت بخشيده است، خداوند، ملکش را به هر کس  برگزيده است و دانش و جسم او را 
   بخشد. بخواهد، می

طالوت به عنوان پادشاه بنی اسرائيل تعيين گرديد، خداوند او را تاييد کرد و تابوتی را که 
  ند به وی بازگردانيد.ستانده بود از آنها 

شهر خارج کرد. در  لشکريانی قوی و شديد برگزيد و آنها را جهت جنگ با دشمن از  
 .بر دريا شد ند. گذرشان مابين راه زمانی که مسير فراوانی طی کرده و به شدت تشنه بود

به مقدار يک  طالوت آنها را امتحان کرد و گفت: کسی حق ندارد از اين آب بنوشد مگر 
   مشت.

   ی اراده و توان آنها را دريابد. اين عمل امتحانی بود تا اندازه
ا َفَصَل َطالُوُت ِباْلُجنُوِد َقاَل إِنَّ jَّ ُمْبتَِليُکم ِبَنَهٍر فََمن َشِرَب ِمْنهُ َفَلْيسَ «  ِمِنّی َوَمن لَّْم  َفلَمَّ

ْنُهمْ  َيْطعَْمهُ َفإِنَّهُ    . )249(سوره بقره:   »ِمِنّی إِالَّ َمِن اْغتََرَف ُغْرَفةً بَِيِدِه َفَشِربُواْ ِمْنهُ إِالَّ َقِليالً ِمّ
يعنی: و هنگامی که طالوت و سپاهان را با خود بيرون برد بديشان گفت: خداوند شما را 

کند. آنان که از آن بنوشند از من نيستند و آنان که جز  زمايش میی دريايی  آ وسيله به 
   ی کمی از آن نوشيدند. از آن ننوشند از من هستند. همگی جز عده مشتی 

هزار نفر بودند)  8جز تعداد قليلی از اين لشکر عظيم (که بنا به قولی که سدی نقل کرده 
ر با او باقی ماندند و بقيه را که فاقد نف 319ماندند، همگی از آب مذکور نوشيدند.  با او 
  بودند با خود نبرد و از لشکر اخراج کرد. ی قوی  اراده

رفت. فرمانده لشکر دشمن، شخصی  پرستان فلسطينی  ی قليل به جنگ با بت با اين عده 
ترسيدند بنی  مردم از او می آمد و  بنام جالوت بود که بسيار خشن و شديد به نظر می

   يدند و گفتند: توان رو يا رويی با جالوت را نداريم.اسرائيل ترس
ن ِفئَ «   الَقُو jِّ َکم ِمّ ٍة َقِليَلٍة َقالُواْ الَ َطاَقةَ لََنا اْليَْوَم بَِجالُوَت َوُجنوِدِه َقاَل الَِّذيَن َيُظنُّوَن أَنَُّهم مُّ
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اِب  َغلََبْت     )249(سوره بقره:   »ِرينَ فِئَةً َکِثيَرةً ِبإِْذِن jِّ َوjُّ َمَع الصَّ
يعنی: گفتند: امروز ما توانايی مقابله با جالوت و سپاهان او را نداريم. اما آنان که يقين 

های اندکی که به  که با خدای خويش مالقات خواهند کرد گفتند: چه بسيارند گروه داشتند 
   ران است.اند و خداوند با برد با های فراوانی چيره شده گروه فرمان خدا بر 

طالوت مبارزه طلبی کرد. جوان کوچکی بنام داود به جنگ او رفت. داود از سبط يهودا 
رسيد که فرد کم سن و سالی همچو او در ميان  اصالً به نظر نمی  چون کم سن بود، بود و 

او را مورد تمسخر   وجود داشته باشد. چون رو در روی جالوت قرار گرفت، جنگجويان 
داود در جواب گفت: ولی من قصد  خواهم تو را بکشم،  بر گرد من نمی فت: قرار داد و گ

مبارزه ميان آنها شروع شد و داود جالوت را کشت. بدنبال آن  دارم تو را بکشم. بعد 
  خوردند و داود پيروز گشت.  لشکريانش شديدترين شکست را 

ا َيَشاء آتَاهُ jُّ اْلُمْلَک َواْلِحْکَمةَ فََهَزُموُهم ِبإِْذِن jِّ َوَقتََل َداُوُد َجالُوَت وَ «  (سوره  » َوَعلََّمهُ ِممَّ
   ).251بقره: 

و داود جالوت را کشت و خداوند   يعنی: سپس به فرمان خدا ايشان را شکست دادند
   حکمت بدو بخشيد و از آنچه می خواست بدو ياد داد.  حکومت و 

مقابل  يك ديگر مى كردند سربازان  زمانيكه هر دو لشكر   آماده صف ارايى در
  خداپرست وموحد  طالوت دست  به دعا مى برند  ومى گويند : 

سوره  بقره آيه » ( ربنا أفرغ علينا صبرٱ وثبت أقدمنا وانصرنا  على القوم اكلفرين . « 
250   (  

  پروردگارا ! ( 
ومارا  بر كافران  صبر وپايدارى  برما فروريز ،  وگام هاى  مارا  استوار  بدار ،   

پيروز نما ) سر بازان  به خواندن اين دعا به نبرد خويش مى اغازند  ، كه در نتيجه  
  موحدان  پيروز ميگردند  وكافران  در جنگ شكست خورده  وفرارى مى شوند.  

های پی در  داد، نام داود در ميان بنی اسرائيل درخشيدن گرفت و پيروزی بعد از اين روی
وی نصيب بنی اسرائيليان گشت و خداوند بنی اسرائيل را بعد از ذلت و پستی توسط  پی 

   عزت بخشيد. دوباره 
بعد از وفات طالوت بنی اسرائيل بر بيعت با اين جوان (داود) اتفاق حاصل کردند و او 

کرد با عدل  سال تجاوز نمی 30بعنوان پادشاه خود برگزيدند. در آن هنگام عمرش از  را 
کرد و سياسيت اعمال مساوات را ميان ايشان در  بر قوم خود حکمرانی می  و دادگری

تورات را بر آنها تطبيق فرمود. تا اينکه خداوند زبور را بر وی  پيش گرفت و احکام 
در قرآن    ی آسمانی است. (منبع: پيغمبری و پيغمبران چهارگانه فرستاد که يکی از کتب 

   :محمد مالزاده).    صابونی، مترجم : شيخ علی     کريم؛ مؤلف
و خداوند متعال در انتهای اين داستان چنين پيامبر صلی هللا عليه وسلم را خطاب قرار 

َوَلْوالَ َدْفُع jِّ النَّاَس َبْعَضُهْم ِبَبْعٍض لََّفَسَدِت األَْرُض َولَِکنَّ jَّ ذُو َفْضٍل َعلَی «    می دهد: 
و اگر «  ).252(بقره:  ». آَياُت jِّ َنْتلُوَها َعلَْيَک ِباْلَحِقّ َوإِنََّک لَِمَن اْلُمْرَسِلينَ  َک ِتلْ    اْلَعالَِمينَ 

کرد، زمين را فساد  خداوند، بعضی از مردم را به وسيله بعضی ديگر دفع نمی
گرفت، ولی خداوند نسبت به جهانيان، لطف و احسان دارد. اينها، آيات خداست که  فرامی 
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   ».خوانيم؛ و تو از رسوالن (ما) هستی حق، بر تو می  به
خداوند اين داستان را برای امت اسالم بيان می دارد تا عبرت بگيرند، و به جهاد عالقمند 

و از آن امتناع نورزند، زيرا صبرکنندگان نتيجه پسنديده ای در دنيا و آخرت کسب  شوند 
   زند هر دو سرا را از دست می دهند.و کسانی که از جهاد امتناع ور خواهند کرد، 

و طالوت پيامبر برگزيده خداوند نبود، بلکه فرد صالحی بود که خداوند متعال بواسطه ی 
پيامبرش به مردم خبر داد که طالوت را بعنوان فرمانده لشکر خود پذيرا شوند، يعنی  

بودند. و پيامبرشان،  متعال او را بعنوان فرمانده برگزيد ولی وی را پيامبر نکرده خداوند 
طرف خداوند به عنوان فرمانروای آنها تعيين کرد تا در اين کار آنها را  طالوت را از 

   که فرماندهی و رهبری را خوب انجام می دهد. فرماندهی نمايد، کسی 

       دعــاى سليمان عليه السالم:
ن است  كه قرآن عظيم سليمان عليه السالم  وپدر اش  داود  عليه السالم  از جمله پيامبرا

  الشان از انان  به نيكوى  ياد نموده است .
ميگويند  روزى سليمان عليه السالم كه مصرف  مسابقه آسب دوانى  سر بازانش براى  

  امادگى  با دشمن  بود ، مسابقه بدرزا مى كشد  ووقت فضيلت نماز سپرى ميشود. 
ر دهد ، جنازه را بر تخت او  خداوند متعال  خواست سليمان را مور د آزمايش قرا

اويزان كرد ، سليمان عليه السالم   با متوجه شدن به اين امر دست به در گاره خداوند  
خداوند  مر بيامرز  وحكومتى به من ببخش  كه شايسته  هيچ كس « بلند كرد  وگفت : 

صمندانه اورا خداوند متعال دعا اخال»  پس از من  نباشد ، همانا تو بسيار  عطا كننده اى 
   استجابت نمود وحكومتى بى نظير  برای  او عطا كرد.

خداوند  متعال  به هردو پيامبر خويش  داود  وسليمان عليه السالم  نعمت ها ى  فروانى  
ارزانی فرمود ،که ديگران از اين نعمت ها بى بهره بودند ، به داود عليه السالم   علم  

مبارك او نرم كرد  وبه سليمان عليه السالم  آشنايى به قضاوت  داد  وآهن را در دست  
  زبان  پرندگان  ، حيوانات ، تسخير  شياطين ، وجن وعلم هوانوردى را اعطا ء فرمود.
ميگويند  روز ى سليمان  عليه السالم  با سربازان   خويش  از سر زمين مى گذشت او 

به خانه های خويش داخل شويد   شنيد  كه مور چگان به مور چگان   ديگرى ميگويند  :
كه مباد سليمان ولشكر  آن  شما را زير پا نكند.  سليمان عليه السالم  كه زبان  همه 

موجودات را مى دانست  با شنيدن اين سخن به خنده آمد  ودست به دعا  برداشت  وگفت 
پـدرم  آرزانى پروردگارا ! به من  الهام  كن كه  نعمت  هايى  را كه به من  وبــــه : « 

فرمودى  سپاس وشكر بگذاريم ، كارهاى  نيك  كه مورد پسند  تو باشد انجام  دهم  واز 
سوره  نمل » ( سر  لطف ورحمت  خود ،  مرا در زمره  بندگان  نيكو  كارت قرار ده . 

  )   ١٩: آيه : 
  دعـــاى بلقيس ملكه سبا:

روزى از روز ها در پرندگان  ، پرنده همانطوريكه كه گفته امديم  سليمان عليه السالم  
هد هد كجا است دير نگذشت که سر پاى هد هد  پيدا  شد کههد هد را  نديد ،  در تعجب 

از سر زمين  سبا  خبرى خوشى « شد وبه حضور سليمان عليه السالم  عر ض داشت: 
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شاهانه    برای شما اورده امده ام ،  در  آن سرزمين  زنى است كه با تخت  وامكات عظيم
  » .بر مردم كه مصروف عبادت  وسجده  به افتاب هستند ، حكومت  ميراند 

سليمان عليه السالم با شنيدن اين خبر مکتوبی  به ملكه آن سر زمين  مى نويسد  وبه هد 
هد وظيفه ميدهد تا نامه را به  حضور آن ملكه برساند.  هدهد مکتوب  را به حضور 

كه ملكه سبا  نامه سليمان را بدست مى اورد  مشاورين   ملكه سبا ميرساند . زمانى
خويش  را براى مشورت  ، فرا مى خواند ،  تا در مورد  نامه ای   سليمان عليه السالم  

  به مشورت بپردازند.
ملكه سبا بعد از مشورت  با سران دربار خويش ، هديه مناسبى را  تهيه وبــه حضور  

عليه السالم   هد يه را نمى پذيرد وآنرا دوباره  مسترد  سليمان  گسيل ميدارد سليمان 
ميكند.  پس از گذشت  زمانى ملكه سبا  به سوى دربار سليمان  بار سفر مى بندد 

  وزمانيكه وارد قصر  سليمان عليه السالم  ميگردد به نشانه توبــه  وايمان  مى گويد : 
پروردگارا  !   من »(  العالمين رب إنى ظلمت نفسى  وأسلمت  مع  سليمان  � رب « 

(سوره  نمل آيه : » بر خود ظلم  كردم  وبا سليمان  به خداوند عالميان  ايمان  آوردم . 
۴۴ (   

      دعاى حضرت ايوب عليه السالم:
ايوب عليه السالم يكى از پيامبران است كه  نمونه صبر  وى زبانزد همگان است ، 

پروردگار با عظمت  به ايوب  نعمت هاى  بيشمار اعطا  نموده بود  او هم  به طاعت 
  الهى كمر بسته بود  وشكر گزار  نعمت هاى الهى بود . 

ايوب بخاطرى فرمانبردار  روزى شيطان  به بندگى  ايوب  حسد برد  وگفت : خداوند ا ، 
تواست  كه همه نيعمت  ها ر ا بر او اعطا فرمودى  ورنه  ايوب  از اطاعت تو  

سر انجام  زمان آزمايش  ايوب فرا ميرسد  وگرفتار  امتحان الهى  فرمانبردارى نميكرد. 
  ميگردد.

كى ايو ب عليه السالم همه ثروت ودارائى  خويش را حتى سالمتى  وجود خويش را  ي
پى يگرى  ازدست ميدهد .  زمانى كه نيمه جانى  بيش برايش نمانده بود  دست  به دعا  

پروردگارا  ! ضرر وزيان  به جان  من رسيد  وتو  ارحم  الرحمين  :« برداشت  وگفت 
دعا ايوب مستجاب شد  واز اين امتحان  بزرگ سربلند    ) ٨٣انبيا ء آيه : » ( هستى 

  ان وپيروانش موافق شد. وپيروزمندان  بر شيط
با پايت  زمين  را بزن ، چشمه اى بر مى آيد كه آبش مريضی  هاى   تورا  «  ندا رسيد : 

  »مدوا  مى كند  وهم نوشيدنى گورا  براى تو است . 
وبدين ترتيب خداوند ( ج )  سالمتى  را به  بر گردانيد . فرزندان  وخاندان  دو چندان   

   ندگى  اش  بار ديگر رونق   يافت.به او عنايت  كرد. وز

  دعاى حضرت  يوسف  عليه  السالم:
داستان  حضرت يوسف  عليه السالم  يكى از  مشهور ترين وبا عبرت ترين  داستان هاى 

در قرآن عظيم الشان ميباشد . بنابر حسد وكينه  كه برادران  يو سف به  او داشتند   
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روزى  اورا به چاه انداخته .  از قضاى الهى قافلى  مى آيد   تا از آن چاه اب بنشوند  ، 
يوسف  در دلو  آب از چاه بيرون مى آيد ، او به بردگى  گرفته ميشود  ودر بازار مصر  

راه  مى يابد، ودر آن قصر »   عزيز  پادشاه  «فروخته ميشود  به قصر پادشاه مصر  
پادشاه  عاشق حسن وجمال او ميگردد. ودر نهايت اورا به كام جوى  زليخا  زن  عزيز

وادار ميكند. يوسف به گناه  تن نمى دهـد ، اورا  تهديد  به زندان  مى كند ، يوسف دست 
پروردگارا !  زندان  براى من  بهتر است از گناه  كه مرا  « به دعـا برده  مى گويـد : 

كر زنان را  از من مگردانى  با آنان در آميزم واز به سوى آن  فر مى خوانند ، اگر م
خداوند دعا اور مستجاب  كرد  واز مكر  )  ٣٣يوسف : آيه : » ( جاهالن  خواهم  بود. 

   زنان دربار  نجات  اش داد. و وارد زندان شد.
يوسف  مدتى  در زندان بسر مى برد،  تا اينكه براى تعبير  خواب پادشاه  مصر   به 

  سف زندانى  ميروند .سراغ  يو
يو سف  از موقعيت  استفاده ميكند ، از بى گناهى  خود  مى گويد ، واز  سبب زندانى 

  شدن خويش جويا ميشود.
پيام يوسف  به پادشاه ميرسد ، پادشاه زنان را احضار ميكند ، همه زنان  بخصوص  

زليخا  زن پادشاه  ، بر گناه خويش اعتراف  نموده  وبر  بى گناهى يوسف  اقرار ميكند ، 
يوسف از زندان رها ميشود واز جمله مقربين ووزير اقتصاد وخزانه در بارتقرر مى 

ار  قحطى شديد ميشوند  ، مردم براى  تهيه آذوقه  به سوى در كنعان  مردم  دچ يابد. 
مصر  رو مى اورند. مصر كه با تدبير  يوسف  دارائى ذخيرگاه عظيمى غله در منطقه  

مبدل گرديده بود ، مهماندار   فرزندان   يعقوب  ( برادران خويش ميگردد )  حكايه 
  )   بدست مى اورد .  داستان به جاى ميرسد  كه خبر يوسف را پدرش يقوب ( ع

لحظاتى كه يوسف  ، پدر  ومادر ش را مى بيند   يعقوب وفامليش  راهى مصر  ميگردند.
آيشان را بر تخت خود مى نشاند وبرادرانش  در برابر  او به خاك مى افتند  وبراى 

   خداوند  سجده مى گزارند .
وآنرا براى پدرش قصه   يوسف باديدن چنين صحنه  خوابى را كه در نوجوانى  ديده بود 

كرده بود ،  تعبير  ميكند . ودر همين  لحظه  يوسف دست به دعا  بر مى دارد وباخالق 
  خويش چنين  راز ونياز ميكند.

پروردگارا ! تو به من  رياست  دادى ، وتعبير  خواب را تو  به من آموختى ، اى « 
وآخرت ،مرا  مسلمان   خالق  آسمان ها  وزمين ،  توولى وسرپرست  من در دنيا 

  ) ١٠١سوره  يوسف : آيه : »(بميران  وبه  نيكو كارانم  بپيوند. 
اين بود داستان برخی از انبيا ء که در لحظات حساس ودشور دست بدعا ميزنند وبه قوت 

  دعا ورجوع اخالصمندانه به هللا از مصائيب نجات می يابند. 
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  فصل چهارم 
   در دعا  پرهيز از چيغ زدن

  نقش صدا در دعا:
بی  دعا بايد با صدایهدايت رهنمود های دين مقدس اسالم  در دعا همين است که : 

وسروصدا آرام ، کوتاه با وقار ، با تمکين وبدون براه انداختن چيغ   نهايت موزون و
  صورت گيرد پروردگار با عظمت ما ميفرمايد:

خود را    پروردگار«) ( يعنی: 55(سوره اعراف: آيه : »  ادعوا ربكم تضرًعا وخفية«
  به زارى و پنهانی وخفی بخوانيد ) .

پيامبر صلى هللا عليه و سلم به آنعده اصحاب خويش هنگامی که صدای خويش را دروقت  
إنكم ليس تدعون أصم وال غائبًا، إنكم :« دعا  بلند مينمودند برای شان تاکيدآ ميگفت 

 ) يعنی:(مسلم» تدعون سميعًا قريبًا، وهو معكم
( همانا شما کر و غائبی را نمی خوانيد، شما شنوا و نزديکی را فرامی خوانيد و او با  

  شما است).
       متدين!  خواهر وبرادر مسلمان و

  خداوند پاك عـــزيز است  وعزت انسان  مرهون  ارتباط  اش  با هللا است .  
ميان ما وذات الهى  هيچ حجابى ، پرده  وممانعت   واسطه ووسيله  وفاصله ای وجود  

  ندارد .  که صدای مارا نشود .
خداوند  پاك حــاجت رسان  و  اجابت  كننده  در خـواست  كنندگان  اهـل زمين و آسمـان  

   )  ٨۶:   سوره  زخرف  آيه»( هو الذى  فى  السما ء  اله  وفى االرض  اله «  است :
الم  يعلموا أ ن  هللا  « سخن  گفتن با  هللا به چـيغ زدن وفرياد  كشيدن ضرورت  ندارد 

  ) ٧٨توبه آيه :  »( يعلم  سرهم  ونجواهم  وأن  هللا عالم  الغيوب 
اکثريت مطلق علماء بدين عقيده اند که دعاء بايد با تلفظ زبان ولی با صدای آهسته   

  غال صورت گيرد ،  طوريکه خودش آنرا بشنود.وبدون چيغ زدن وغالم
ودعا نبايد به آواز بلند وبه اصطالح به صورت چيغ انجام يابد، دين مقدس اسالم در دعا 

چيغ زدن را منع نموده وحکم پرودگار نيز همين است که در وقت دعا از چيغ زدن 
  پرهيز نمايد .

َباِدی َعنِّی َفإِِنّی َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َوإَِذا َسأَلََک عِ « قرآن عظيم الشان ميفرمايد:  
  ) ( و هرگاه 186سوره البقره آيه »(َدَعاِن َفْلَيْستَِجيبُوا ِلی َوْليُْؤِمنُوا بِی لََعلَُّهْم َيْرُشُدوَن 

  اجابت مرا بخواند ،  که  هنگامی  به - را   دعاکننده  از تو بپرسند و دعای  من  درباره  بندگانم
  يابند)  راه  آورند باشد که  ايمان  من  کنند و به  برداری فرمان  من  بايد برای  آنان  ، پس کنم می

  مفسرين  در شان نزول اين آيه مبارکه مينويسند :
صلی هللا عليه و سلم آمد و گفت:   نزد پيامبر اکرم  ميگويند  روزی يکنفر اعرابيی

  کنيم؟ يا که مناجات   با وی  صورت  در اين  ؛ که است  نزديک هللا! آيا پروردگار ما يارسول



 است  مؤمن سالح     دعا

 

 

84 

بود  کردند، همان   هللا صلی هللا عليه و سلم سکوت  زنيم؟ رسول  تا او را جيغ   دور است
بگو   ايشان  (به» از تو بپرسند  من  درباره  بندگانم  و هرگاه«شد:   متبرکه  نازل  آيه  اين  که

  ، پس دعاء است  اجابت  مقتضای  که  آنچه  و به  خويش  با علم  آنان  به و»  نزديکم  من«که) 
  . نيست  مکانی  مراد قرب

َوالَ تُْفِسُدواْ ِفی األَْرِض َبْعَد إِْصالَِحَها َواْدُعوهُ َخْوفًا «پروردگار با عظمت ميفرمايد : 
َن اْلُمْحِسِنينَ   ) 56سوره  االعراف آيه » ( َوَطَمعًا إِنَّ َرْحَمَت jِّ َقِريٌب ّمِ

( و در زمين پس از اصالح آن فساد نكنيد، و او را با ترس و اميد بخوانيد ، همانا رحمت 
 ) ! نزديك استخدا به نيكوكاران 

ًعا َوُخْفيةً إِنَّهُ «  ) ميفرمايد :  55همچنان در سوره (سوره االعراف آيه  اْدُعواْ َربَُّكْم تََضرُّ
، بخوانيد! كه او  و در پنهانى  پروردگار خود را از روى تضّرع» ( الَ يِحبُّ اْلُمْعتَِديَن 

  ! ) - دارد متجاوزان را دوست نمى
ِ األَْسَماء اْلُحْسنَى َفاْدُعوهُ بَِها َوَذُرواْ الَِّذيَن « ) ميفرمايد 180 و در (سوره االعراف آيه ّ ِ̄ َو

؛ خدا را به  (و براى هللا ، نامهاى نيك است» يْلِحُدوَن فِی أَْسَمآِئِه َسيْجَزْوَن َما َكانُواْ يْعَملُونَ 
و صفتهای او را   كنند ( آن (  نامها)  بخوانيد! و كسانى را كه در اسماء خدا تحريف مى

شوند]، رها سازيد! آنها بزودى جزاى اعمالى  نهند، و شريك برايش قائل مى بر غير او مى
   !بينند دهند، مى را كه انجام مى

يَن َكَما « قُْل أََمَر َربِّی بِاْلِقْسِط َوأَِقيُمواْ ُوُجوَهُكْم ِعنَد ُكّلِ َمْسِجٍد َواْدُعوهُ ُمْخِلِصيَن لَهُ الّدِ
؛ و توّجه خويش را در هر  بگو: (پروردگارم امر به عدالت كرده است» ُكْم تَعُوُدونَ َبَدأَ 

مسجد ( و به هنگام عبادت) به سوى او كنيد! و او را بخوانيد، در حالى كه دين ( خود)  
را براى او خالص گردانيد! ( و بدانيد) همان گونه كه در آغاز شما را آفريد، ( بار ديگر 

 ) 29گرديد( سوره االعراف آيه  ىدر رستاخيز به وعده گاه) بازم
فَاْستََجْبنَا َلهُ َوَوَهْبنَا َلهُ يْحيى َوأَْصَلْحنَا َلهُ َزْوَجهُ إِنَُّهْم َكانُوا يَساِرُعوَن ِفی اْلَخيَراِت « 

، و يحيى را  ما هم درخواست او را پذيرفتيم»  َويْدُعوَننَا َرَغبًا َوَرَهبًا َوَكانُوا َلنَا َخاِشِعينَ 
؛ چرا كه آنان  ) كرديم ؛ و همسرش را ( كه نازا بود) برايش آماده ( باردارى و بخشيديمبه ا

كردند(و از ديگران پيشی  )همواره در كارهاى خير بسرعت اقدام مى ( خاندانى بودند كه
خواندند؛ و پيوسته براى ما [خاضع و] خاشع  می گرفتند)؛ و در حال بيم و اميد ما را مى

 ) 90االنبياء آيه بودند. ( سوره 
ِذْکُر َرْحَمِت َرِبَّک َعْبَدهُ َزَکِريَّا * إِْذ « خداوند متعال در مورد زکريا عليه السالم ميفرمايد: 

زکريا *   اش پروردگار تو بر بنده  رحمت  بيان«﴾3-4﴿سوره مريم: »  َناَدٰی َربَّهُ ِنَداًء َخِفيµا 
  »ندا کرد  آهسته  ندايی  پروردگار خود را به  که  گاه آن

از مجموع آيات متبرکه که فوق تذکر رفت بوضاحت تام ، همين فهم عالی بدست می ايد 
   که :  دعاء بايد با تلفظ زبان و با صدای آهسته، بايد صورت گيرد.

  تکبير: فضيلت تسبيح، تمحيد، تهليل و
َمْن َقاَل: ُسْبَحاَن هللاِ َوِبَحْمِدِه فِی يْوٍم «فرمايد:  در حديثی رسول هللا صلى هللا عليه و سلم مى

ةٍ ُحطَّْت َخَطاياهُ َولَْو َكاَنْت ِمثَْل َزَبِد اْلَبْحرِ  ومسلم  7/168البخاری ».( ِمائَةَ َمرَّ
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بگويد، گناهانش بخشيده » ُسْبَحاَن ِهللا َوِبَحْمِدهِ «)(هركس روزانه صد بار 4/2071
 ى كف دريا باشند) شوند اگر چه به اندازه مى

  همچنان در حديثی ديگری آمده است :
هركس دعاى زير را ده بار بخواند مانند كسى است كه چهار تن از فرزندان إسماعيل ؛ 

ُك َوَلهُ اْلَحْمُد َوُهَو َعَلى ُكّلِ الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك َلهُ، َلهُ اْلُملْ «را آزاد كرده است: 
)( هيچ معبودى به جز هللا 4/2071ومسلم با همين لفظ  7/67البخاری ». َشیٍء َقِديرٌ 

وجود ندارد، يكتاست و شريكى ندارد، پادشاهى و ستايش از آِن او است، و او بر » بحق«
 .هر چيز تواناست)

:دو كلمه وجود دارد كه راحت به زبان  در حديثی پيامبر صلی هللا عليه وسلم ميفرمايد
ُسْبَحاَن هللاِ «اند:  آيند و در ترازوى اعمال، سنگين اند، و نزد خداى رحمان محبوب مى

)(هللا پاك و منّزه است، .4/2072ومسلم 7/168البخاری ». ( َوِبَحْمِدِه ُسْبَحاَن هللاِ اْلعَِظيمِ 
 .ّزه است)كنم، خداوند عظيم، پاك و من و او را ستايش مى

» ُسْبَحاَن هللاِ، َواْلَحْمُدِ �ِ، َوالَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكَبرُ «ودر حديثی ديگری ميفرمايد :اگر من 
ى دنيا) دوست  بگويم، نزد من از آنچه كه آفتاب  بر آن طلوع كرده است (يعنى همه

 ).4/2072تر است).( مسلم  داشتنى
أَيْعَجُز أََحُدُكْم أَْن يْكِسَب ُكلَّ يْوٍم أَْلَف َحَسَنٍة، َفَسأََلهُ َسائٌِل : « ودر حديثی ديگری  آمده است

يَسبُِّح ِمائَةَ تَْسِبيَحٍة، َفيْكتَُب َلهُ أَْلُف َحَسَنٍة أَْو «ِمْن ُجَلَساِئِه َكيَف يْكِسُب أََحُدَنا أََلَف َحَسَنٍة؟ َقاَل:
) (آيا كسى از شما نميتواند روزانه هزار نيكى .4/2073م مسل».(  يَحطُّ َعْنه ُ أََلُف َخِطيئَةٍ 

تواند  بدست آورد؟ يكى از كسانى كه در جلسه حضور داشت پرسيد: چگونه يكى از ما مى
هزار نيكى بدست آورد؟ فرمود: (هركس صد بار سبحان هللا بگويد برايش هزار نيكى 

 .شود) شود، يا هزار گناه از او بخشيده مى نوشته مى
بگويد: يك درخت خرما برايش » ُسْبَحاَن هللاِ اْلَعِظيِم َوِبَحْمِدهِ :«نان در حديثی ميفرمايد همچ

و آنرا صحيح دانسته، و  1/501والحاكم  5/511شود. الترمذی  در بهشت كاشته مى
وصحيح الترمذی  5/531ذهبی با حاكم موافقت كرده است، ونگا: صحيح الجامع 

3/160.( 
   عليه و سلم ميفرمايد :رسول هللا صلى هللا 

قُْل «يا َعْبَد هللاِ ْبِن قَيٍس أَالَ أَُدلَُّك َعلَى َكْنٍز ِمْن ُكنُوِز اْلَجنَِّة؟ َفقُْلُت: َبَلى يا َرُسوَل ِهللا، َقاَل: «
ةَ إِالَّ َبا�ِ   ).4/2076ومسلم  11/213(البخاری مع الفتح ». الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

هاى بهشت، راهنمايى نكنم؟) گفتم: بلى يا  آيا تو را به گنجى از گنج(اى عبدهللا بن قيس! 
ةَ إِالَّ َبا�ِ)  .رسو هللا! فرمود: (قُْل الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

أََحبُّ اْلَكالَِم إِلَى ِهللا أَْرَبٌع: ُسْبَحاَن ِهللا، «همچنان رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فرمودند:  
َك َبأَيِهنَّ َبَدأْتَ َواْلَحْمُد ِ�، َوالَ  )(چهار .3/1685مسلم ».  إَِلهَ إِالَّ هللاِ، َوهللاُ أَْكَبُر، الَ يُضرُّ

اند: َسْبَحاَن ِهللا، َواْلَحْمُد ِ�، َوالَ إَِلهَ إِالَّ ِهللا،  تر ى كلمات محبوب كلمه نزد خداوند از همه
 ندارد). َوهللاُ أَْكَبُر، با هر يك از آنها كه شروع كنى اشكالى
اى به من بياموز تا آنرا ِورد زبان  باديـه نشينى نـزد رسـول هللا ص آمـد و گفت: جمله

  خويش بسازم .
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الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ َوْحَدهُ الَ َشِريَك َلهُ، هللاُ أَْكَبُر «رسول هللا صلی هللا عليه وسلم فرمود: بگو: 
ةَ إِالَّ ِباِ� اْلَعِزيِز اْلَحِكيمِ َكِبيراً، َواْلَحْمُد ِ�ِ َكِثيراً، ُسْبحَ  ». اَن ِهللا َرّبِ اْلَعالَِميَن، الَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

آن مرد گفت: اين جمالت از آِن پروردگار است، براى خود چه بگويم؟ رسول هللا ص 
و أبوداود  2072/ 4مسلم ». اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلی، َواْرَحْمِنی، َواْهِدِنی، َواْرُزْقنِی«فرمود: بگو: 

اضافه كرده كه: هنگامى كه به صحرانشين اين دعا را آموخت و آن مرد بيرون رفت 
(دستانش را از خير پر » َلَقْد َمأل َ يَديِه ِمَن الَخيرِ «پيامبر صلی هللا عليه وسلم  فرمود: 

يعنى: (بار الها! مرا ببخش، و به من رحم كن، و مرا هدايت كن، و به )  .1/220كرد)
 ن روزى عنايت فرما).م

آموخت،  شد، رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  نماز را به او مى هرگاه فردى مسلمان مى
اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلی، َواْرَحْمِنی، َواْهِدِنی، «داد كه با اين جمالت دعا كند:  سپس دستور مى
َفإِنَّ َهُؤالَِء تَْجَمُع َلَك « ) و در روايت ديگِر مسلم: 4/2073مسلم ». ( َوَعافِنِی َواْرُزْقِنی

كنند، [و تو از آنها  (همانا اين كلمات دنيا و آخرت را براى تو جمع مى». ُدْنياَك َوآِخَرتُكَ 
شوى).(بار الها! مرا ببخش، و به من رحم كن، و مرا هدايت ده، و عفو كن،  مند مى بهره

 و به من روزى عطا فرما).
ْكِر الَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ إِنَّ أَْفَضَل الدَُّعاِء ال وابن ماجه  5/462الترمذی ». َحْمُد �ِ، َوإِنَّ أَْفَضَل الذِّ

و آنرا صحيح دانسته و ذهبی با حاكم موافقت كرده است،  1/503والحاكم  2/1249
  )(بهترين دعا الَحْمُد �ِ، و بهترين ذكر الَ ِإَلهَ إِالَّ هللاُ است).1/362ونگا: صحيح الجامع 

  هاى جاودانه) عبارتند از:  باقيات صالحات (نيكى 
ةَ إِالَّ ِبا�ِ  أحمد ». ُسْبَحاَن ِهللا، َواْلَحْمُد ِ�، َوالَ إَِلهَ إِالَّ هللاُ، َوهللاُ أَْكَبُر، َوالَ َحْوَل َوالَ قُوَّ

، 1/297با ترتيب أحمد شاكر وسندش صحيح است، ونگا: مجمع الزوائد  513ى  شماره
ر در كتاب: بلوغ المرام با روايت أبو سعيد آنرا به النسائی نسبت داده، وگفته: ( وابن حج

  ).اند ابن حبان والحاكم آنرا صحيح دانسته
 : تسبيح گفتن رسول هللا صلى هللا عليه و سلم  شيوه

عبدهللا بن عمرو  در مورد شيوه تسبيح گفتن رسول هللا صلی هللا عليه وسلم در حديثی 
، 2/81أبوداود با لفظ همين لفظ ». ( َرأَيُت النَّبِی ص يْعِقُد التَّْسٍبيَح ِبيِميِنهِ «امده است : 

) (پيامبر صلى هللا عليه و   .4865   شماره 4/271،   صحيح الجامع 5/521والترمذی 
  .شمرد) سلم را ديدم كه تسبيحات خود را با دست راستش مى

   !ما بايد هللا باشدی مخاطب دردعا
نحوی كه خود  ينست كه او را به همان گانش اميفرمايند يكی از حقوق هللا  بر بنده  علماء

  فرموده است  اورا صدا و بخوانيم .او هدايت  
و بــــه همان اسما و صفاتی كه  چنانــــكه که او ميخواهد بايد او را  بندگی کنيم ، ما بايد 

صدا زنيم، نه اينكه به سليقه ناقص خود  او رابايد  به همان نام هللا  خود را معرفی كرده 
 بـخـوانـم . و به نام ها و اسمائی كه اليق ذات او نيست او را  اكتفا كنيم 

بهترين دعاها که مومن مسلمان بايد در وقت دعا آنرا  به زبان ارد ، دعاهای قرآنی است 
  كه  پروردگار  با عظمت ما آنرا بيان داشته است .
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اصحابش در حالی  هللا صلی هللا عليه وسلم كه بر جـــــمعی از  ميگويند روزی  رسول
  كردند به آنان فرمود : وارد شد كه با صدای بلند دعا می 

 »الغائبا و لكن تدعون سميعا قريبا  إربعوا علی أنفسكم التدعون أصم و « 
بلكه  كه يك موجود ناشنوا و غايب و دور دست را نمی خوانيد ،  است ؟! شما  ( چه گپ 

  داريد كسی را می خوانيد كــه شنوا و نزديك است )
بندگانش) نزديك و  )( بی گمان پروردگارم (به 61سوره هود/» ( إِنَّ َربِّی َقِريٌب ُمِجيبٌ «

   اجابت كننده (دعاها) است .
عاً َوِخيَفةً َوُدوَن اْلَجْهِر ِمَن اْلَقْوِل « ْلغُُدّوِ واآلَصاِل َوالَ تَُكن ِمَن ِبا َواْذُكر َربََّك فِی َنْفِسَك تََضرُّ

( ياد كن پروردگارت را در دل خود با ناله و ترس و  ) 205(سوره اعراف/» اْلَغاِفِليَن 
 ) بی خبران مباش . صدای خودت را بلند سازی در صبحگاهان و شبانگاه و از  بی آنكه 

از مقام  درخواست پروردگار ما  از زبان حضرت ابراهيم (عليه السالم) شيوه دعا و 
ةً ُمْسِلَمةً َلَك :« خودش را ياد آور می شود ميفرمايد  يِتَنا أُمَّ َربََّنا َواْجَعْلَنا ُمْسِلَميِن َلَك َوِمن ذُّرِ

ِحيُم  َوأَِرَنا  اُب الرَّ ( پروردگارا : مارا  )128(سوره بقره/» َمَناِسَكَنا َوتُْب َعَليَنا إِنََّك أَْنَت التَّوَّ
كه تسليم تو باشد قرار ده و شيوه عبادت را به  د قرار ده و ذريه مارا نيز امتی تسليم خو

دهد)و ما را ببخشای ، فقط  (يعنی شيوه دعا و درخواست را خداوند آموزش می   ما بياموز 
 ) تو توبه پذير و رحيمی . 

ای نوح(عليه السالم) مــستقيم ازخد مخاطب فــرياد خواهی و دعا و درخواست حضرت 
َباَركاً َو أَنَت َخيُرالُمنِزِلين«  تعالی است كه می فرمود: ّبِ أَنِزْلِنی ُمنَزالً مُّ (سوره    »  َو قُل رَّ

  ). 29مومنون/ 
بركت است زيرا تو بهترين فرود  پروردگادا :( ای مالك من) مرا فرود آوربه منزلی كه با 

  آورندگانی.
  خواننده محترم !

به ما تعليم ميدهد که :مالئكه ، انبياء ، اولياء ، مؤمنين ، دوزخيان پروردگار با عظمت ما 
يعنی ( ای مالك » يا ربنا ربی و « قيامت در هنگام دعا و درخواسِت خود لفظ  درروز  

قرار نداده  آوردند و هيچ گاه انسان را واسطه در خواست   می من ، ای مالك ما) به زبان 
  اند .

هستند مخاطب دعا و فرياد خواهی آنها را خدا  رامون عرش الهی فرشتگانی كه حامل و پي
   قرار داده اند و می گويند: 

حَمتهً َو ِعلَماً َفاغِفر ِللَِّذيَن «    تَابُواَْواتَِّبعُواْ َسِبيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اْلَجِحيم  َربََّنا َوِسعَت ُكلَّ َشیٍء رَّ
دانش توهرچيز را فرا  ك و صاحب اختيار ما)، (پروردگارا:( ای مال  ) 7(سوره مومن/» 

عذاب  راكه توبه و از راه تو پيروی نمودند ، بيامرز واز  گرفته ، پس بيامرز ، كسانی 
  ) دوزخ نگاهشان دار.

و درخواست حضرت ابراهيم (عليه السالم)  يعنی ما هم بياد داشته باشيم كه مخاطب دعــا 
يتِی َربََّنا َو «  مود:تعالـی است كه می فر مستقيم خدای  لَوِه َو ِمن ذُّرِ َرّبِ اْجَعْلِنی ُمِقيَم الصَّ

  )40ابراهيم/ سوره :»(تََقبَّل ُدَعاِء. 
فرزندان مرا به پا دارندة نماز  پروردگارا : (ای مالك و صاحب اختيار من) مـرا و   
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دعـای مرا قبول مرا قبول فرما(مجدداً دعا كرده كه اين  قرارده و ای مالك مــا دعای 
  فرما). 
موسی(عليه السالم) نيزمستقيم خدای  مخاطب دعاو فرياد خواهی و درخــواسِت حضرت   

َقاَل َرّبِ اغِفرِلی َو ِألَِخی َو أََ◌ْدِخلَنا فِی َرحَمِتَك َو أَنَت أَْرَحُم   «  تعالی است كه فرمود:
اِحِمين.    ). 151(سوره اعراف/» الرَّ

ومارادررحمت خودداخل گردان كه  الك من) مرا و برادر مرا بيامرز پروردگارا:( ای م
  رحم كنندگان . تويی بهترين 

   نافرمانی ازخدای گفتند: مخاطِب درخواست آدم اوليه و همسرش بعد از 
 23(سوره اعراف/ » لََنُكوَننَّ ِمَن الَخاِسِرين. َربََّنا َظلَمَنا أَنفَُسَنا َو إِن لَّْم تَغِفْرلََنا َو تَْرَحْمَنا «
نموديم واگرمارانيامرزی وبه ما رحم  پروردگارا: (ای مالك ما)، ما به خودمان ستم   )

  اززيانكاران خواهيم بود. نكنی، البته 
مؤمنين  واقعی و مؤمنين بعد از صدر اسالم يعنی  نشان می دهدكه دينداران  قرآن كريم هم

پيامبرشان فقط  ی های خودبه تبعيت از فريادخواه كنونی هم در دعا و درخواست و 
  خواهش دارند نه پيامبران و ائمه را واسطه. خدارامورد درخواست و 

يَماِن َو «   ْخَوانِِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا ِباْإلِ َبَنا اْغِفرلََنا َو ِإلِ َبَنا  رَّ لَِّذيَن آَمنُوا ـرَّ لِّ َال تَجَعل فِی قُلُوِبَنا ِغالَّ
ِحيم. إِنََّك َرُءوفٌ    ) 10سوره : حشر/ »  ( رَّ

كه پيش ازما به ايمان سبقت گرفتند  پروردگارا: ( ای مالك ما) ، ما و برادران ما را 
پروردگارا:(ای مالك ما)به راستی  دلهای ما برای اهل ايمان كينه قرار مده ـ  بيامرز و در 

  رحم كننده. كه تويی مهربان 
مومنين و مالئكه مقربين هميشه در دعا  يای خدا و پس در اين صورت تمام انبيا و اول

به كار می بردند و بدون  بدون در نظر گرفتن واسطه فقط لفظ ربی يا ربنا  های خود 
  می رفتند. واسطه به سراغ او 

مستقيم از خدای تعالی است  مخاطب دعا و فرياد خواهی حضرت عيسی(عليه السالم) نيز 
َن السََّماِء تَُكوُن لََنا ِعيداً َربََّنا أَ «   كه می فرمود: نَك  ْنِزْل َعَليَنا َماِئَدهً ّمِ ِلَنا َو آِخِرَنا َو آيهً ّمِ َوَّ ّألِ

اِزقِين. َوارُزْقَنا َو أََ◌نَت َخيُر  پروردگارا :((ای مالك ما) بر   ) 114(سوره : مائده /» الرَّ
باشد،وماراروزی ده  د مائده و غذايی فرست كه برای ما و آيندگان عي ما از آسمان 

   وتوبهترين روزی دهندگانی.
لََنا ِمن َلُدْنَك َوِلياً َواْجَعْل لََنا ِمن َلُدنَك  َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْن هِذِه اْلَقْريِة الظَّاِلِم أَْهلَُها َواْجعَل « 

  )75(سوره : نساء/»   َنِصيراً 
بر و راه فرج و نجاتی به ما بنما  بيرون پروردگارا:ماراازاين شهريكه مردمش ستمگرند 

  خويش برای ما ياوری مقرر كن . و از نزد 
به سراغ منبع همه نياز ها و  حتی در قيامت كه دوزخيان به توحيد می رسندبدون واسطه 

   حـاجات می روند .
را :ما اطاعت علما و بزرگان پروردگا»َربََّنا إِنَّا أََطْعَنا َساَدتََنا َو ُكبَراَءَنا َفأََضلُّوَنا السَّبِيال «

ما مريد ، آنان مرجع  كه ماراازراه راست منحرف كردند(آنان مراد بودند و  را می كرديم 
   بودند و ما مقلد)
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  )68(سوره احزاب/» َكِبيراً  َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعناً «
  و آنان را از رحمت خود دور بدار . عذاب برسان  پروردگارا:به آنان سهمی دو چندان از

  )37(سوره : فاطر/» َنْعَمُل  َربََّنا أَْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلحاً َغيَر الَِّذی ُكنَّا « 
  ای جز آنچه می كرديم ، انجام دهيم   پروردگارا: ما را از اين آتش بيرون آرتا كار شايسته 

  )107(سوره مؤمنون/» إِْن ُعْدَنا َفإِنَّا َظاِلُموَن َربََّنا أَْخِرْجَنا ِمْنَها َف «
گرديم ، آنگاه به راستی ستمكار  پروردگارا:مارا از آنجا بيرون كن ، پس اگر به كفر باز 

  خواهيم بود .
بخوانند و می گويند :اگر ما  يعنی دوزخيان در قيامت می فهمند كه بايد خدا را 

  گارمان دروغ نينگاريم . پرورد بازگردانيده شويم ، آيات 
   پروردگارا :تا ازمؤمنان شويم . ) 27(سوره انعام/»  َربَِّنا َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن «
  )65(سوره فرقان/»  َغَراماً  َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنََّم إِنَّ َعَذاَبَها َكاَن   «

   عذاب دوزخ پايدار است . پروردگارا : عذاب دوزخ را ازما بگردان زيرا 
پروردگارا:نگون  ) 106سوره مؤمنون/»(َربََّنا َغَلَبْت َعلَيَنا ِشْقَوتَُنا َوُكنَّا قَْوماً َضالِّيَن   «

  بوديم .  بختی مان برما چيره شد وگروهی گمراه 
  ) 12(سوره سجده/  »َربََّنا اْبَصْرَنا َوَسِمْعَنا فَاْرِجْعنا َنْعَمْل َصاِلحاً إِنَّا ُموقِنُوَن «

پروردگارا : ديديم و شنيديم پس مارا   (قيامت چون وعده های خداوند را می بينند)گويند : 
   »بدون واسطه درخواست دارند «كارشايسته انجام دهيم. باز گردان تا 

ْرَنا إِلَى« ُسلَ  أََجٍل َقِريٍب نُِّجْب َدْعَوتََك َوَنتَِّبعِ   َربََّنا أَّخِ   )44ابراهيم / سوره»(الرُّ
بپذيريم و از رسوالن  پروردگارا : ما را تا قراری ديگر باز نگه دار تا دعوت تورا 

  پيروی كنيم . 
      نفرين حضرت موسی (عليه السالم)

َعن َسبِيِلَك ، َربََّنا َربََّنا ِليِضلُّوا   َربََّنا إِنََّك آتَيَت ِفْرَعْوَن َوَمألَهُ ِزيَنةً َوأَْمَواالً فِی اْلَحياةِ الدُّْنيا ـ«
(سوره  »يَرُوا اْلَعَذاَب  اْألَِليَم     قُلُوبِِهْم َفالَ يْؤِمنُوا َحتَّى  أَْمَواِلِهْم َواْشُدْد َعلَى  اْطِمْس َعلَى

زينت و  (پروردگارا : تودرزندگانی به فرعون وسراِن(قبيله)اش  ) 88يونس/
پروردگارا  ا) ازراه تو گمراه سازند ـ مالهای(بسيار)داده ای پروردگارا: تا(مردم ر

گردان ، كه تا زمانی كه عذاب درد ناك  :مالهايشان را از ميان بردارو دلهايشان را سخت 
  نبينند ايمان نياورند .

(پروردگارا:عذاب را از ما دور  ) 12(سوره دخان/» َربََّنا اْكِشْف َعنَّا اْلَعَذاَب إِنَّا ُمْؤِمنُونَ «
  آوريم .  ـاايمان می دار ، مــــــ

  كفار هم در دنيا گفته اند :
ْرتََنا إِلَى«     ) 77سوره  نساء/»(أََجٍل َقِريٍب   َربََّنا ِلَم َكتَْبَت َعَليَنا اْلِقتَاَل لَْوال أَخَّ

 نزديك به ما مهلت ندادی ؟ چرا جهاد را برما مقرر كردی ؟ چرا تا زمانی   پروردگارا :
  می فرمايد :از قول خطا كاران 

) 47(سوره قصص/» َربََّنا َلْوالَ أَْرَسْلَت إِلَيَنا َرُسوالً َفَنتَِّبَع آياِتَك َوَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ « 
پيروی می كرديم و ايمان می  (پروردگارا: اگر بسوی ما رسولی ميفرستادی ، از آيات تو  

   آورديم .
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يِهْم إِنََّك أَْنَت  ْنُهْم يتْلُوا َعلَيِهْم آياِتَك َويَعلُِّمُهُم َربََّنا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً مِ « اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َويَزّكِ
  )129(سوره بقره/» اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ 

آيات تورا برايشان می خواند و به  پروردگارا:ازميان آنان رسولی از خودشان بر انگيزكه 
  .  ان راپاك می دارد بی گمان تويی پيروزمند فرزانه می آموزد و آن آنان كتاب و حكمت 

) 192(سوره آل عمران/» َربََّنا إِنََّك َمن تُْدِخِل النَّاَر َفَقْد أَْخَزيتَهُ َوَما ِلْلظَّاِلِميَن ِمْن أَْنَصارٍ «
رسوايش كرده ای و ستمكاران ياورانی  پروردگارا:كسی راكـــه تو به جهنم در آوری  

   ت .داش نخواهند 
  )10(سوره كهف/  » َربََّنا آِتَنا ِمن لَُّدنَك َرْحَمةً َوَهيْئ لََنا ِمْن أَْمِرَنا َرَشداً «

راهيابی را برايمان فراهم  پروردگارا : از نزد خود رحمتی به ما ببخش و در كارمان   
   بين .

ةَ أَْعيٍن « ياتَِنا قُرَّ ً  َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوذُّرِ   )74سوره فرقان/»(إَِماما
روشنی چشم به ما عنايت كن و مـــــارا  پروردگارا: ازهمسرانمان و فــرزندانمان مــايه 

   پرهيزكاران ساز. پيشوای 
  ) 89اعراف/ » ( َربََّنا اْفتَْح َبينََنا َوَبيَن َقْوِمَنـا ِبالـَْحّقِ َوأَْنَت َخيـُْر اْلَفاتِِحينَ «

   تو بهترين داورانی . پروردگارا:ميان ماوقوم ما به راستی داوری كن و 
َوأَْن أَْعَمَل َصاِلحاً تَْرَضاهُ  َواِلَدی   َرّبِ أَْوِزْعنِی أَْن أَْشُكَر ِنْعَمتََك الَِّتی أَْنَعْمَت َعَلی َوَعلَى«

اِلِحينَ  َوأَْدِخْلِنی ِبَرْحَمِتَك فِی ِعَباِدَك    )19سوره نمل/»( الصَّ
و مادرم ارزانــی داشته ای ،  پروردگارا : بــه من الهام كن اين نعمتی كه به من و پدر 

شايسته ای انجام دهم كه به آن خشنود گردی و مرا به  سپاسگزار باشم و آنكه كردار 
   رحمت خود درزمره بندگان شايسته ات در آور.  

أُْس َشيباً َوَلْم أَُكن َرّبِ إِنِّی َوَهَن اْلعَْظُم ِمنِّ « (سوره » ِبُدَعاِئَك َرّبِ َشِقياً  ی َواْشتََعَل الرَّ
  )4مريم/

) پيری (مــوی) سرم سپيد   : براستی كه استخوانهايم سست شده و از (آتش  پروردگارا
   دعايت نا اميد نبوده ام . گشته ، و پروردگارا هرگز در 

ِم ـ  يتی ِبَواٍد َغيِر ِذی َزْرعٍ ِعنَد َبيِتَك َربََّنا إِّنِی أَْسَكنُت ِمن ذُرِّ «   اْلمفَحرَّ
َواْرُزْقُهم ِمَن الَّثَمَراِت لََعلَُّهْم  َربََّنا ِليِقيُموا الصَّالَةَ َفاْجعَْل أَْفِئَدةً ِمَن النَّاِس تَْهِوی إِلَيِهْم 

  )37(ابراهيم/»  يْشُكُرونَ 
كشت و زرع در كناِر بيت الحرام ِ  دّره ای بی  : مـن برخی از فرزندانم را به پروردگارا

مردمان را چنان  پروردگارا : تـا نماز بپادارند ، پس دلهای( برخی) از  تو سكنی داده ام ـ 
   هابه آنان روزی ده ، باشدكه آنان سپاسگزارند . (مشتاق كن) كه به آنان بگرايند واز ميوه 

ِ ِمن َشی  َوَما نُْعِلُن َوَما يْخَفىَربَّنَا إِنََّك تَْعَلُم َما نُْخِفی « َّu ِفی اْألَْرِض َوالَ ِفی السَّماءِ  ٍء  َعَلى 
  )38(سوره ابراهيم / »

داريم و آشكار می سازيم و هيچ  :بيگمان تومی دانی آنچه راكه نــــــــهان می پروردگارا
  آسمان بر خداوند پوشيده نمی ماند . چيز نه در زمين و نه در 

يَماِن أَْن آِمنُوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّاَربَّ «  ) 193عمران/ (آل » َنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِدياً يَناِدی ِلْإلِ
ندامی كرد(بسوی توحيد) كه به  پروردگارا :ما شنيديم كه ندا كننده ای بسوی ايمان 
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   و ما ايمان آورديم . پروردگارتان ايـمان آوريد 
: از ما بپذير ،   ) پروردگارا 127سوره بقره/»(نَّا إِنََّك أَْنَت السَِّميُع اْلَعِليُم َربََّنا تََقبَّْل مِ «

   همانا تويی شنوای دانا . 
  )4(سوره ممتهنه/» َربََّنا َعَليَك تََوكَّْلَنا َوإِلَيَك أَنَْبَنا َوإِلَيَك اْلَمِصيرُ «

  پروردگارا :
   ايم و بازگشت ما به سوی توست . برتو توكل كرده ايــم و روبه سوی تو نهاده  

(آل » إِنََّك أَْنَت اْلَوهَّاُب  َربََّنا الَ تُِزْغ قُلُوَبنا َبْعَد إِْذ َهَديتََنا َوَهْب لََنا ِمن َلُدْنَك َرْحَمةً «
  ) 8عمران/

بباطل متمايل مگردان و از نزد  را پروردگارا : پس از آنكه مارا هدايت نمودی دلهای ما
   دار زيرا فقط تو بخشاينده ای . خود ما را رحمتی ارزانی 

َنا ِبَرْحَمِتَك ِمَن اْلقَْوِم « (سوره يونس » اْلَكاِفِرينَ  َربََّنا الَ تَْجَعْلَنا فِتَْنةً ِلْلَقْوِم الظَّاِلِميَن ، َوَنّجِ
مده و به رحمت  نه گروه ستمكاران قرار پروردگارا : مــا را(دستخوش) فت  )86و 85/

   خود مارا از گروه كافران نجات بخش .
پروردگارا : ما را بامردم ستمكار  ) 47(سوره اعراف/» َربََّنا الَتَْجَعْلَنا َمَع اْلقَْوِم الظَّاِلِمينَ «

   و متعدی محشور مفرما.
پروردگارا: ما را ( به عقوبت آنچه) اگر فراموش يا »َربََّنا الَ تَُؤاِخْذَنا إِن َنِسيَنا أَْو أَْخَطأَْنا «

  كنيم مگير . خطا 
 ) 191(سوره آل عمران /» َربََّنا َما َخَلْقَت هَذا َباِطالً ُسْبَحاَنَك َفِقَنا َعَذاَب النَّارِ «

توست ، پس مارا از عذاب آتش  پروردگارا: اين جهان را بباطل نيافريدی ، پـــاكی برای 
   حفظ نـما .

 »َربََّنا َوالَ تَْحِمْل َعلَيَنا ِإْصراً َكَما َحَمْلتَهُ َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبِلَنا «
بر(عهده ) آنان كه پيش از ما  پروردگارا : بار گران را بر(عهده) ما منه ،چنانكه آن را 

  بودند نهادی .
ْلَنا َما الَ َطاَقةَ لََنا ِبِه َواْعُف َعنَّ « أَْنَت َمْوالََنا َفاْنُصْرَنا َعلَى  ا َواْغِفْر لََنا َواْرَحْمَنا َربََّنا َوالَ تَُحّمِ

پروردگارا : چيزی را كه توان انجامش را نداريم بر   )286(سوره بقره/» اْلقَْوِم اْلَكاِفِرينَ 
ما تويی . ما را بر  تكليف مكن وازما درگذرو مارا بيامرزو مارا ببخشای ، موالی  ما 

  ی ده .گروه كافران يار
تُْخِلُف اْلِميَعاَد (آل عمران  ُرُسِلَك َوالَ تُْخِزَنا يْوَم اْلِقياَمِة إِنََّك الَ   َربََّنا َوآتَِنا َما َوَعْدتََّنا َعلَى

دادی به ما عطا كن و  پروردگارا : آنچه را كه به (زبان)رسوالنت بما وعده   ) 194/
  و خالف وعده نمی كنی . بی گمان ت روز قيامت ما را رسوا مگردان كه 

  دعای فرشتگان
ياتِِهْم إِنََّك أَنَت  َربََّنا َوأَْدِخْلُهْم َجنَّاِت َعْدٍن الَّتِی َوَعدتَُّهْم َوَمن َصَلَح ِمْن آَباِئِهْم « َوأَْزَواِجِهْم َوذُّرِ

  )8سوره مؤمن/»(اْلَعِزيُز اْلَحِكيُم 
آنان وعـــده داده ای و(نيز به  در آور كه به پروردگارا :و آنـان را به باغهای جاودانه ای 

. بی   هركس از پدران و همسران و فرزندانشان را كه درستگارند  همان بهشت در آور) 
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  گمان تــويی كه پيروزمند فرزانه ای .
» يَلَك َوقِِهْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ َسِب  ٍء َرْحَمةً َوِعْلماً َفاْغِفْر ِللَِّذيَن تَابُوا َواتََّبعُوا  َربََّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشی«

.پس آنان   پروردگارا :بخشايش و دانش تو همه چيز را فراگرفته است   )7(سوره مؤمن/
بيامرز، و آنان را از عذاب دوزخ حفظ  را كه توبه كرده اند و از راه تو پيروی كرده اند 

  كن .
  دعاهای حضرت ابراهيم (عليه السالم)

ِحيمٌ  أَْضَلْلَن َكثيراً ِمَن النَّاِس فََمن تَِبَعنِی َفإِنَّهُ ِمنِّی َوَمْن َرّبِ إِنَُّهنَّ «  »  َعَصانِی َفإِنََّك َغفُوٌر رَّ
  )36(سوره ابراهيم/

ساخته اند ، پس هركس كه از من  پروردگارا : بی گمان آنـــها بسياری از مردم را گمراه 
آمرزنده  مـن نافرمانی كند ، بی گمان تو من است و هركس از  پيروی كند ، براستی او از 

  مهربانی .
يِتی َربََّنا َوتََقبَّْل ُدَعاءِ «    )40(سوره ابراهيم/  » َرّبِ اْجَعْلنِی ُمِقيَم الصَّالَةِ َوِمن ذُّرِ

  قرار ده ، پروردگارا دعای مرا بپذير. پروردگارا : مرا و فرزندانم را بپا دارنده نماز 
  )41(سوره ابراهيم/  »ِلی َوِلَواِلَدی َوِلْلُمْؤِمِنيَن يْوَم يقُوُم اْلِحَساُب  َربََّنا اْغِفرْ « 

   روزيكه حساب بر پا می شود بيامرز . پروردگارا : مرا و پدرو مادر مرا و مؤمنين را 
ّبِ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّيانِی َصِغيراً « پروردگارا : به پدرو مادرم   ) 24(سوره اسراء/» رَّ

َرّبِ اْغِفْر ِلی َوِلَواِلَدی َوِلمَن َدَخَل «  كوچكی مرا پروراندند  رحم كن ، چنانكه آنان در 
  )28(سوره نوح/»  َواْلُمْؤِمَناِت َوالَ تَِزِد الظَّاِلِميَن إِالَّ تََباَرا َبيتِی ُمْؤِمناً َوِلْلُمْؤِمِنيَن 

خانه ام در آيد و مردان و زنان  پروردگارا :مرا و پدرو مادرم را و هركس كه مؤمن به 
  را جز نابودی ميفزای . مؤمن را بيامرز و ستمكاران 

حضرت محمد(ص) هم مانند ديگر پيام  وبايد بياد داشته بـــــاشيم كه آخرين پيام آورش 
انسانی كه  درخواست خود مستقيم با خدا ارتباط داشتند نه واسطه های  آوران در دعا و 
  و بگو فرمود : َو قُل=

اِحِمين« ّبِ اْغِفْر َواْرَحْم َو أَنَت َخيُرالرَّ   )118(سوره مؤمنون/» رَّ
  بهترين رحم كنندگانی. پروردگارا : (ای مالك من) بــــيامرز و رحم نما كه تو 

ّبِ ِزْدنِی ِعلما.ً « قُل = (اينطور) بگو پروردگارا:(ای مالك من)بر دانش من بيفزای »  رَّ
   »114طه/«

مالئكه مقربين هميشه در دعا  اين صورت تمام انبياء و اولياء خدا و مؤمنين و  پس در
گرفتن واسطه فقط لفظ ربی و يا ربنا به كار می بردند ، چون  های خــود بدون در نظر 

مقابل او اظــهار بندگی كردند و  می دانستند اواست كه مالكيت تام دارد و خالق است در  
هيچگونه مالك وربی جز تو نمی شناسيم بنابراين الزم است ماهم  ما عمالً نشان دادند كه 

الزم  كه فرمان داده در دعا و عبادت وخــواندن او واسطه ای  بدانيم كه اين خداوند است 
   نداريم.
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  فصل پنجم 
  !پدر و دعای اوالد در حق مادر

حث حقوق های مهم وجالبی که در جوامع بشری مطرح  بوده و هست، ب يکی از بحث
ها ارتباط مستقيم دارد و از طبيعت اجتماعی بودن انسان  است که با زندگی انسان

  سرچشمه گرفته است.
موضوع حقوق در مکتب انبيای الهی، بخصوص  در مکتب نورانی اسالم مورد توجه 

  های مختلفی از آن سخن به ميان آمده است. ها و تعبير خاصی قرار گرفته و با عبارت
های الهی پيرامون خود، موظف و مسئول اسالم، انسان در مقابل تمام نعمتاز منظر 

ها شکرگزار لطف الهی باشد و  مندی از اين نعمتاست. او بايد در عين استفاده و بهره
ها، نعمت داشتن پدر و مادر است؛ پدر و  حقوق آنها را به جا آورد؛ از جمله اين نعمت

با دل و جان برای رشد و پرورش فرزند متقبل  وتکاليف زيادی را  مادری که زحمت
  شوند.می

آيه صراحتاً و يا ضمناً فرزندان را  23پروردگار با عظمت ما  در قرآن عظيم الشان  در 
  به رعايت   حقوق مادر وپدر امر فرموده است.

؛ سوره انعام، آيه 135و  36؛ سوره نساء، آيه 215و  108، 82(سوره بقره، آيه 
؛ 25ـ  23؛ سوره اسراء، آيه 32و  14؛ سوره مريم، آيه 40ابراهيم، آيه ؛ سوره 151

، 17، 14؛ سوره احقاف، آيه 15و  14؛ سوره لقمان، آيه 90و  8سوره عنکبوت، آيه 
  نام برد )   .3و سوره بلد، آيه 38؛ سوره نوح، آيه 19و  18

حکم کرد که به پروردگارت «ازجمله پروردگاربا عظمت در  سوره اسراء می فرمايد: 
جز او را نپرستيد و به پدر و مادر نيکی کنيد. اگر يکی از آن دو يا هر دو در نزد تو به 

سّن پيری رسيدند به آنان اف نگو و تندی َمکن و با آنان به ماليمت و نرمی سخن گو، در 
ا کما َرّبِ اْرَحْمُهم« :برابر آنان تواضع و مهربانی پيشه کن و برای آنان دعا کن و بگو

    «.بارالها، آن دو را رحمت کن چنان که مرا در کودکی پروراندند» ( َربَّيانی َصغيراً 
  ) .24اسراء   آيه ( سوره 

َو اخِفض َلُهما جناَح :« پروردگارما در سوره  اسراء برای فرزندان گوشزد ميفرمايد 
حَمة َو قُل َرّبِ اّرَحمُهما َکما َربَّيانی  و از روی مهربانی و لطف، بال »َصغيراً الذُّّلِ ِمَن الرَّ

تواضع خويش را برای آنان فرود آر و بگو: پروردگارا! آن دو را (پدر و مادر) رحمت 
  ».گونه که مرا در کودکی تربيت کردند آور، همان

  خواننده محترم !
 متذکره فوق  دروس ذيل را ميتوان استنباط نمود: ۀ ازفحوای آي
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  درس اول:
اين آيه بدست می ايد اينست که : اوالدبايد  در هر موقعيتی که باشد، درس اول که از 

بايد متواضع وفروتن پدر ومادر باشد  و کماالت خود را نبايد به رخ پدر و مادر خود 
 در آيه متبرکه بکار رفته است .» َو اخِفض«به همين حکمت است که لفظ »  بکشد 

  درس دوم:
روتنی اوالد در برابر والدين است ،بايد  حقيقی و از درس دوم در آيه متبرکه  تواضع وف

روی مهر و محبت باشد، نه ظاهری و ساختگی، يا چشم طمع دوختن به مال ودارايی آنها 
 »من الرحمة…  و اخفض لهما:«به همين اساس است که فرموده است 

  درس سوم:
ت به پدر و مادر،نه درس  سوم که در   آيه متبرکه وجود دارد اينست که  فرزند بايد نسب

تنها  متواضع وفروتن باشند ، بلکه در جنب آن برای پدر ومادر خويش از دربار 
و قل رّب … و اخفض «پروردگار با عظمت رحمت طلب نمايند . طوريگه ميفرمايد : 

 »ارحمهما
  درس چهارم:

حق  درس  چهارم که از فحوای اين آيه متبرکه بدست می ايد اينست که :دعای فرزند در
پدر و مادر مورد مستجابات قرار ميگيرد ، در غير آن پروردگار با عظمت ما دستور به 

را استعمال نموده است،بنآ بر »  … و قل«  دعا به فرزندان نمی داد : بدين اساس کلمه 
 فرزندان است که در هيچ حالت دعا  در حق مادر وپدر را نبايد فراموش کنند .

  درس پنچم:
ز آيه متبرکه بدست می ايد اينست که :  دعا د ر حق مادر وپدر ، اطاعت درس پنجم که ا

  »  …قل ربّ «ی شکرگزاری از آنان است.  ازحکم پروردگار ، و نشانه
  درس ششم:

درس ششم که از فحوای  اين سوره متبرکه بدست می ايد ، اينست که دروقت دعا از 
 »ارحمهما قل ربّ «نبايد غافل گرديم .  » ربّ «استعمال  کلمه 

  درس هفتم:
ی  درس هفتم که در اين آيه متبرکه وجود دارد اينست که:رحمت الهی، جبران کننده

گويد: تو  گويا خداوند به فرزند می» قل رب ارحمهما«زحمات تربيتی والدين است. 
ی تو  رحمت خود را دريغ مدار و از خدا استمداد کن که ادای حق احسان آنان از عهده

  خارج است. 
  درس هشتم: 

درس هشتم که از فحوای  اين آيه متبرکه وجود دارد اينست که برای فزرندان با تمام 
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قوت  ياد اور ميشود که نبايد گذشته خويش را فراموش کنيد ، نبايد دوران طفلی وکودکی 
مشکالت وسختی های که در سنن طفلی بر والدين تحميل نموده ايد فراموش کنيد . 

  »کما ربّيانی«عظمت با زيبای خاصی برای فرزندان ياد اور ميشود : پروردگار با 
  م:ـدرس نه

درس نهم در اين آيه متبرکه متوجه  پدر و مادر ميباشد که : فرزندان خويش را با رحمت 
  »ارحمهما کما ربّيانی.« و محّبت مورد تربيت قرار دهند 

  درس دهم:
علمی است که : انسان بايد از مربّيان درس دهم که در آيه متبرکه موجود است بخشی ت

ارحمهما کما .«خود شکر گزار باشند وآنان را مورد قدر واحترام خويش قرار دهند 
 »ربّيانی 

  فار:ـدعای استغ
حديثی  صحيح بخاری  عبارت ازجمله  دعاهای  است که اگرهر  دعای استغفار مطابق 

مسلمانی اين دعا را در شب با تمام يقين بخواند  ودرآن شب بمير د ويا در صبح بخواند 
  ودر طول همان روز بميرد  به جنت داخل ميشود :

  در حديثی متربکه بشرح ذيل بيان گرديده است : »  سيد االستغفار « توضيح دعای 
صلی هللا عليه  می گويد: نبی اکرم رضی هللا عنه روايت شده که شداد بن اوس از

َسِيُّد االْستِْغَفاِر أَْن تَقُوَل: اللَُّهمَّ أَْنَت َربِّی ال إَِلهَ إِالَّ أَْنَت، َخَلْقتَِنی َوأََنا َعْبُدَک، « فرمود: وسلم
ذُ ِبَک ِمْن َشِرّ َما َصنَْعُت، أَبُوُء لََک ِبِنْعَمتَِک َوأََنا َعلَی َعْهِدَک َوَوْعِدَک َما اْستََطْعُت، أَُعو

َوَمْن َقالََها ِمَن «َقاَل: ». َعلَیَّ َوأَبُوُء لََک ِبَذْنِبی، َفاْغِفْر ِلی، َفإِنَّهُ ال يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَْنتَ 
َفُهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَِّة، َوَمْن َقالََها ِمَن اللَّْيِل َوُهَو النََّهاِر ُموِقنًا بَِها، َفَماَت ِمْن َيْوِمِه َقْبَل أَْن يُْمِسَی 

  )6306(بخاری: ».ُموِقٌن بَِها، َفَماَت قَْبَل أَْن يُْصِبَح َفُهَو ِمْن أَْهِل اْلَجنَّةِ 
َخَلْقتَِنی َوأََنا اللَُّهمَّ أَْنَت َرِبّی ال إَِلهَ إِالَّ أَْنَت،  بهترين استغفار، اين است که بگويی:«يعنی: 

َعْبُدَک، َوأََنا َعلَی َعْهِدَک َوَوْعِدَک َما اْستََطْعُت، أَُعوذُ ِبَک ِمْن َشِرّ َما َصَنْعُت، أَبُوُء لََک 
يعنی: الهی! تو   ِبِنْعَمتَِک َعلَیَّ َوأَبُوُء َلَک ِبَذْنِبی، َفاْغِفْر ِلی َفإِنَّهُ ال يَْغِفُر الذُّنُوَب إِالَّ أَْنَت.

پروردگار من هستی، بجز تو معبود ديگری نيست، تو مرا آفريده ای و من بنده تو هستم. 
بر پيمانی که با تو بسته ام تا حد توان استوارم و به وعده ای که داده ای، يقين دارم. از 

شر بدی کارهايی که انجام داده ام به تو پناه می برم. به نعمتی که به من عطا فرموده ای، 
ی کنم، و به گناهم اقرار می نمايم. پس مرا مغفرت کن زيرا کسی بجز تو اعتراف م

  گناهان را نمی بخشد.
از جمله اذکاری است که در صبح وشام  وحتی در وقت عصر » سيد االستغفار«دعای 

  يا نماز مغرب، و قبل از خواب و در وقت نماز صبح آنرا خواند.
   فرمود:  پيامبر صلی هللا عليه وسلم 

در روز با يقين، اين دعا را بخواند و در همان روز قبل از اينکه شب شود  هرکس،
بميرد، ازجمله جنتيان  بشمار می رود. همچنين هرکس، در شب، با يقين اين دعا را 

  ».بخواند و قبل از اينکه صبح شود بميرد، ازجنتيان  بشمار ميرود
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  رقيه شرعيه چيست؟

  خواننده محترم ! 
رقی جمع رقيه است و آن خواندن اوراد ودعا ها وچف کردن آن بمنظور شفاء يافتن و 

  است.  وصحت يابی سالمتی 
فرقی نمی کند اين دعا ها واوراد  از قرآن عظيم الشان ويا هم  از دعاهای مأثور پيامبر 

  . سلم باشدصلی هللا عليه و 
  شرعی رقيه: حکم

  حکم شرعی همين است که رقيه در شرع اسالمی جايز ميباشد .طوريکه 
:« در حديثی از عوف بن مالک رضی هللا عنه در اين بابت چنين روايت گرديده است 
ِ َکْيَف تََرى فِی َذِلَک َفَقاَل اْعِرُضوا َعلَیَّ ُرَقاکُ  َّj ْم َال ُکنَّا َنْرِقی فِی اْلَجاِهِليَِّة َفقُْلَنا َيا َرُسوَل

قَى َما َلْم َيُکْن ِفيِه ِشْرکٌ  ما در زمان جاهليت رقيه می کرديم. گفتيم: ای » ( َبأَْس ِبالرُّ
رسول هللا آن را چگونه می بينی؟ فرمود: رقيه هايتان را برايم وصف کنيد اگر در آن 

  شرک وجود نداشته باشد اشکالی ندارد).
َص «نه روايت است که گفت: ودر حديثی ديگری از انس بن مالک رضی هللا ع َرخَّ

ْقَيِة ِمْن اْلَعْيِن َواْلُحَمِة َوالنَّْمَلةِ  ِ صلی هللا عليه و سلم فِی الرُّ َّj رسول هللا صلی هللا » «َرُسوُل
  ».عليه و سلم اجازه رقيه را برای عين ، حمه  و نمله  داده است

که رسول هللا صلی هللا عليه و و درحديثی از جابر بن عبدهللا رضی هللا عنه روايت است 
هرکس می تواند که به برادرش نفع » «َمْن اْستََطاَع أَْن َيْنَفَع أََخاهُ َفْلَيْفَعلْ «سلم فرمودند: 

  ».برساند پس اين کار را انجام دهد
ُ َعلَْيهِ :« و حضرت بی بی عائشه رضی هللا عنها روايت ميفرمايد  َّj َصلَّى ِ َّj َکاَن َرُسوُل 

شَّافِی َوَسلََّم إَِذا اْشتََکى ِمنَّا إِْنَساٌن َمَسَحهُ ِبَيِميِنِه ثُمَّ َقاَل أَْذِهْب اْلَباَس َربَّ النَّاِس َواْشِف أَْنَت ال
هنگامی که يکی از ما از دردش به رسول هللا » «َال ِشَفاَء إِالَّ ِشَفاُؤَک ِشَفاًء َال يَُغاِدُر َسقًَما

نمود سپس می  شکايت می کرد با دست راستش آن را مسح میصلی هللا عليه و سلم 
فرمود: ای پروردگار مردم! مريضی اش را برطرف ساز و چنان شفايی عنايت کن که 
هيچگونه مريضی  باقی نماند. چرا که تو شفا دهنده هستی و هيچ شفايی، بجز شفای تو 

  ».وجود ندارد
   شرط رقيه:

  سه شرط الزم است:برای جايز بودن و درست بودن رقيه 
  اول اينکه:

رساند. اگر معتقد  معتقد نباشد که اين کار به تنهايی و بدون اذن پروردگار به او نفع می  
رساند، حرام و شرک است. بايد معتقد  باشد بدون اذن خداوند و به ذات خود به او نفع می

  باشد که رقيه بدون اذن خداوند به او نفعی نمی رساند. 
  دوم اينکه:

که محتوای دعا نبايد  به وسيله چيزی نباشد که مخالف شريعت خداوند باشد مانند اين 
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گونه باشد  درخواست از غير هللا  يا استغاثه از جن و چيزی هايی شبيه آن باشد اگر اين
  حرام و شرک می باشد. 

  :ينکهسوم ا
  دارای مفهوم و معنی معلومی باشد اگر از نوع طلسم يا سحر باشد جايز نيست. 
از امام مالک رحمه هللا سؤال شد:  آيا کسی می تواند رقيه کند و از او درخواست رقيه  

  شود؟ 
  امام صاحب مالک  فرمود: اگر با کالم پاک باشد ممانعت ندارد .

  رقيه ممنوع:
که رقيه کننده يا  مانند اين وط متذکره رعايت نشده باشد ،تمام رقيه هايی که در آن شر 

رساند و تأثير  کسی که برايش رقيه می شود معتقد باشد که آن به ذات خود به او نفع می
ها  های کفری و کلمات بدعی و مانند اين که مشتمل بر کلمات شرکی و توسل دارد؛ يا اين

ها باشد حرام و ممنوع می  هايی مانند اينباشد يا با کلمات نامفهوم مانند طلسم و چيز
  باشند.

    ؟توسل چيست
توسل عبارت است از وسيله قرار دادن هر نوع عمل صالحی كه موجب رضايت هللا  

  تعالی  و تقرب به ذات پروردگار  گردد. 
  توسل را علماء به دونوع تقسيم مينمايند : 

  )زيز وتوسل غير جايتوسل جا( 
 مشکالت شروط ذيل را مهم ميدانند .علما ء برای حل 

  شرط اول:
انسان مؤمن برای رفع مشکل خود فقط وفقط از ذات پروردگار (جل جالله) کمک  

بخواهد. و دست دعا را فقط به بارگاه هللا  بلند نمايد. زيرا هللا (جل جالله) ما را راهنمائی 
  مک نکرديم  .كرده تا تنها از او كمك بخواهيم، از کسی ديگری  خواستار ک

إِياَك َنْعبُُد « هر ركعت نماز خويش ميگويند : بنابر همين حکمت است که مسلمانان در  
) (پروردگارا تنها تو را مى پرستيم، و از تو ياری مى 5(سوره الفاتحة: » وإِياَك َنْستَِعينُ 

(سوره »  ِجْب لَُكْم َوَقاَل َربُُّكُم اْدُعوِنی أَْستَ «  )و در جای ديگری می فرمايد:    .جوييم
 ).)   ( و پروردگارتان فرمود مرا بخوانيد تا برای تان اجابت كنم60غافر: آيه 

  خواننده محترم !
  اگر در محتوای آيه فوق توجه نمايم با تمام وضاحت در خواهيم  يافت :

فعل امر است به معنای بخواهيد. و(يا) را يای متکلم می گويند و هللا امر »  ادعو:« 
من برای » ( استجب لکم « موده است که فقط از من بخواهيد. و باز فرموده است که ن

 ) .کنم شما اجابت می
  شرط دوم:

عقيده داشته باشد که هيچ کسی نسبت به هللا به او مهربانتر و نزديکتر نيست، بنابراين 
 .اول به ذات مهربان، ذاتی که از همه به او نزديکتر است رجوع نمايد
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بندگان را ارشاد و راهنمائی كرده تا فقط او را بخوانند، و غير از او را نخوانند، و و هللا 
َوإَِذا َسأََلَك ِعَباِدی َعنِّی َفإِنِّی َقِريٌب أُِجيُب « وعده به اجابت داده است، چنانچه می فرمايد: 

(سوره البقرة: آيه  » َعلَُّهْم يْرُشُدونَ َدْعَوةَ الدَّاعِ إَِذا َدَعاِن فَْليْستَِجيبُواْ ِلی َوْليْؤِمنُواْ ِبی َل 
( و هرگاه بندگان من از تو در باره من بپرسند [بگو] من نزديكم و دعاى دعاكننده  )186

كنم پس [آنان] بايد به فرمان من گردن نهند و به  را به هنگامى كه مرا بخواند اجابت مى
 من ايمان آورند باشد كه راه يابند).

  شرط سوم:
 .ری بايد توسل نمايد که مطابق قرآن و سنت باشدبه امو 

بنا ضرور است که : بدانيم که کدام توسل مطابق قرآن و سنت است که از آنها درهنگام 
  مشکالت استفاده نماييم؟واين امور که در تطابقت به قرآن وسنت نبوی ميباشد عبارتند .

  در جواب بايد گفت :
  د:می باش توسل به امور ذيل مطابق قرآن و سنت

  اول: توسل به ذات هللا (جل جالله): 
رخ دهد، بايد  مستقيما    توسل به ذات پروردگار بدين معنی است هر  زمانيکه بما مشکلی 

يا هللا (جل جالله) مشکلی دارم، «  نام پروردگار را بزبان بياوريم وبا خود بگويم : 
 » مشکل گشا فقط تو هستی مشکلم را رفع نما 

 .»يا هللا (جل جالله) مريض هستم شفا دهنده فقط تو هستی، برايم شفا بده«مثال يا بطور 
اصال شفا دهنده پروردگار است، ومومن حقيقی بايد اين عقيده را داشته باشد، ولی 

پروردگار اسبابی را نيز مشروع نموده است، بنابراين ما بايد به نزد طبيب برويم، دوا 
مال کنيم، وسپس عقيده داشته باشيم که شفا دهنده حقيقی بگيريم، اسباب دنيوی را استع

پروردگار است، زيرا در همين دوا گاهی شفا می باشد وگاهی هم نمی باشد، اگر 
 . پروردگار بخواهد همين دوا را سبب نموده ما را صحت ميبخشد

اساس  انسان مومن عقيده دارد که يگانه شفا دهنده و مشکل گشای وی هللا می باشد، به اين
  .هميشه در هنگام مشکالت خويش به او رجوع ميکند

انسان مومن به اين عقيده ميباشد که تمامی بدی ها را فقط پروردگار ميتواند که دور 
أَْم َمْن يِجيُب اْلُمْضَطرَّ إَِذا َدَعاهُ َويْكِشُف « نمايد. چنانچه خداوندجل جالله می فرمايد: 

)کيست آن ذاتی که مضطر (درمانده) را در هنگام دعا  62(سوره النمل:آيه  » السُّوَء 
  .اجابت نمايد، و حالت بد را دور ميکند

(انسان مومن می گويد: يا هللا جل جالله فرزندی ندارم، برايم فرزند صالحی را نصيب 
نما.) زيرا انسان مومن عقيده دارد که خالق و دهنده فرزند هللا جل جالله است و جز او 

  .می تواند به کسی فرزند بدهدکس ديگری ن
   دوم: توسل به يکی از نامهای هللا جل جالله:

يکی از توسل های که مؤمن مسلمان به آن پناه ميبر د توسل اسما ء هللا است از جمله : يا 
در حديث ابن طوريکه فهم اين مساله غفور، يا رحيم، يا رحمن، يا ذالجالل واالكرام، ) 

اللَُّهمَّ إِنِّی َعْبُدَک َواْبُن « مسعود ، رضی هللا عنه ، در دعای حزن و نارحتی آمده است:
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َعْبِدَک َواْبُن أََمتَِک َناِصَيتِی بَِيِدَک َماٍض فِیَّ ُحْکُمَک َعْدٌل فِیَّ َقَضاُؤَک أَْسأَلَُک بُِکِلّ اْسٍم ُهَو 
ْيَت ِبِه َنْفَسَک أَْو  َعلَّْمتَهُ أََحًدا ِمْن َخْلِقَک أَْو أَْنَزْلتَهُ فِی ِکتَابَِک أَْو اْستَأْثَْرَت ِبِه فِی ِعْلِم لََک َسمَّ

  رواه امام احمد.) …» (اْلغَْيِب ِعْنَدَک أَْن تَْجَعَل اْلقُْرآَن َربِيَع َقْلِبی
م تو بر (بار الها من بنده تو و فرزند بنده و کنيز تو هستم. پيشانيم به دست توست و حک

من جاری شده و قضای تو در مورد من عدل است. به واسطه همه اسمهايی که خود را با 
آنها نام نهاده ايد يا در کتابت نازل کرده ايد يا به يکی از مخلوقات آموخته ايد و يا برای 

در …). خود در علم غيب برگزيده ايد از تو می خواهم که قرآن را بهار دلم قرار دهی
صورت عام به اسمهای خداوند متوسل شده است چنانکه می فرمايد:**أَْسأَلَُک  اينجا به

ْيَت ِبِه َنْفَسَک  (به واسطه هر اسمی که خود را با آن ناميده ای و نام  ِبُکِلّ اْسٍم ُهَو لََک َسمَّ
  توست از تو مسئلت می خواهم.)

به صورت خاص می  طوريکه قبآل ياد اور شديم نوع دوم  توسل به نام های پروردگار
باشد چنانکه انسانی به يک اسم خاص پروردگار برای يک احتياج مخصوص که با آن 

  اسم تناسب دارد متوسل می شود.
بطور  مثال آن همان چيزی است که درحديث ابوبکر صديق  رضی هللا عنه  آمده است 

موزش دهد تا در چنانکه از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم می خواهد دعايی را به وی آ
قُْل اللَُّهمَّ إِنِّی َظلَْمُت َنْفِسی ُظْلًما َکِثيًرا َوَال َيْغِفُر « نماز آن را بخواند آنگاه می فرمايد: 

ِحيُم   متفق  » (الذُّنُوَب إِالَّ أَْنَت َفاْغِفْر ِلی َمْغِفَرةً ِمْن ِعْنِدَک َواْرَحْمنِی إِنَّک أَْنَت اْلَغفُوُر الرَّ
گو:خداوند من به نفس خويش ظلم زيادی کردم و کسی جز تو گناهان را نمی (ب عليه )

بخشد از نزد خود بخشش و مغفرت را شامل حالم کن و به من رحم نما که تو غفور و 
  رحيم می باشی.) 

درخواست بخشش و رحمت را به واسطه دو اسم از نامهای پروردگار که غفور و رحيم 
  اسبت دارد از پروردگار می نمايد.می باشد و با درخواست نيز من

ِ اْألَْسَماُء «اين نوع توسل داخل در فرموده خداوند متعال می باشد که می فرمايد: َّ ِ̄ َو
خداوند دارای نامهای نيکوست بواسطه آنها « ) 180اعراف  (سوره» اْلُحْسنَی َفاْدُعوهُ بَِها

  »او را بخوانيد.
عا کردن اعم از دعای درخواست و دعای عبادت دعا کردن در اينجا شامل هر دو نوع د 

  می باشد.
   سوم: توسل به صفات هللا جل جالله:

توسل به صفات هللا جل جالله عبارت است .مثآل  (اللهم إنی أسالك بأسمائك الحسنى و 
خواهم. (اللهم برحمتك  صفاتك العليا) الهی به نامها حسنی و صفات عالی ات از تو می

 .كنم (جل جالله) به رحمت تو داد رسی و استغاثه میأستغيث) ای هللا 
  ايمان خود را به بارگاه الهی تقديم نمودن: چهارم:

هللا (جل جالله) من به تو و «مثل: (اللهم إنی آمنت بك و برسولك فاغفر لی و وفقنی):  
 «.رسولت ايمان آورده ام، مرا ببخش و موفقيت نصيبم کن

َربََّنا  «مومنين را برای ما بيان نموده که می گويند:  چنانچه خداوند(جل جالله) صفت 
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ْر َعنَّا َسيئَاتَِنا إِنََّنا َسِمْعَنا ُمَناِديا يَناِدی ِلإليَماِن أَْن آِمنُوا ِبَرِبُّكْم َفآَمنَّا َربََّنا َفاْغِفْر لََنا ذُنُوبََنا َوَكِفّ 
 )193(آل عمران: » َوتََوفََّنا َمَع األْبَرارِ 

خواند كه به پروردگار خود ايمان  را ما شنيديم كه دعوتگرى به ايمان فرا مىپروردگا»
آوريد پس ايمان آورديم، پروردگارا گناهان ما را بيامرز و بديهاى ما را از بين ببر و ما 

 ».را در زمره نيكان بميران
  اعمال صالحه:  توسل بواسطه پنجم :

خاطر رضايت تو نماز خواندم اگر مورد گويد: الهی من ب مثال انسان در دعای خود می 
  .قبولت واقع شده باشد مرا از اين مشکل خالص کن

الهی من بخاطر رضايت تو فالن کار نيک را انجام دادم، الهی اين عمل را خاص برای 
  رضايت تو انجام دادم اکنون مرا از اين مصيبت نجات ده . طوريکه اسلوب توسل در 

 ی گرديده است : حديثی ذيل چنين فورمولبند
از ابو عبد الرحمن عبد هللا بن عمر(رضی هللا عنه) روايت است که فرمود: از آنحضرت 
(صلی هللا عليه وسلم) شنيدم که می فرمود: از مردمان قبل از شما سه شخصی بودند، که 

به سفر رفتند و برای سپری کردن شب وارد غاری شدند، ناگهان سنگ بزرگی از کوه 
يده و دهن غار بسته شد، سپس آنان گفتند: هيچ چيزی شما را از اين سنگ سرازير گرد

بزرگ نجات نخواهد داد، مگر اينکه از خدا بخواهيد که به برکت اعمال نيک تان، شما 
 .را نجات دهد

   مردی از ميان شان گفت:
ايشان ای هللا (جل جالله)! من پدر و مادری داشتم که پير و خيلی ضعيف بودند و قبل از 

هيچ يک از اعضای خانواده، و خدمتگاران را سير آب نمی کردم، روزی در جستجوی 
ی شير شان  چيزی به دور رفتم و زمانی بازگشتم که آن دو بخواب رفته بودند، من حصه

را دوشيدم، چون ديدم که آنها به خواب رفته اند، الزم ندانستم که آنان را از خواب شيرين  
يکی از اعضای خانواده و خدمتگزارانم را شير بنوشانم، من همچنان بيدارنمايم و يا 

صبر کردم که آنها بيدار شوند، و ظرف شير هم در دستم بود تا لحظه ای که صبح دميد، 
در حاليکه فرزندان خورد سالم در پيش پايم از گرسنگی سروصدا می کردند. پس آنها از 

د.ای هللا (جل جالله)! اگر اين کار را برای خواب بيدار شده و حصهء شير خود را نوشيدن
رضايتت کردم ما را از اين مشکل (مشکل سنگ) نجات ده. پس آن سنگ بزرگ کمی 

 .دور شد به شکلی که از آن برآمده نمی توانستند
  دومی گفت:

ای هللا (جل جالله)! دختر کاکای  داشتم که محبوبترين مردم در نزدم بود، و در روايتی 
من با باالترين درجه ای که مردان زنان را دوست می دارند او را دوست می آمده که: 

داشتم، و خواستم با وی هم بستر شوم، ولی او امتناع ورزيد، تا اينکه سالی فرا رسيد که 
قحطی بود، وی خود نزدم آمد، من به وی يکصد و بيست دينار دادم که خود را در 

د، چون بر وی تسلط يافتم، در روايتی آمده که چون اختيارم بگذارد، و او اين کار را کر
ی بکارت  در ميان قدمهايش نشستم، گفت: از خدا بترس و اين مهر را (کنايه از پرده
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است) جز به حقش دور منما، من در حاليکه او را از همه بيشتر دوست می داشتم از وی 
هللا (جل جالله)! اگر اين  روی برگرداندم و از طاليی که به وی داده بودم هم گذشتم، ای

کار را بخاطر رضايتت کردم ما را از اين مشکل نجات ده. سنگ قدری آنسوتر رفت، 
 .ولی آنها هنوز نمی توانستند بيرون بيايند

  سومی گفت:
ای هللا (جل جالله)! من اشخاص را به کار گماشتم و مزدشان را هم دادم، بجز از يک  

ت. من مزدش را به تجارت انداختم، که از آن سود مرد که دستمزدش را گذاشت و رف
ی  زيادی عايد شد، و مال فراوانی بدست آمد، وی پس از مدتی نزدم آمده گفت: ای بنده

خدا مزدم را بده، من گفتم: همهء شترها، گاوها، گوسفندها و غالم هايی را که می بينی 
ده. گفتم: من ترا مسخره از مزد شماست. گفت: ای بندهء خدا مرا مورد تمسخر قرار م

نمی کنم، آنگاه وی همه را گرفته و با خود برد و چيزی باقی نگذاشت، ای هللا (جل 
جالله)! اگر اين کار را برای تو نموده ام ما را از اين مشکل نجات ده. آنگاه سنگ از دم 

  غار به کنار رفت و آنها از غار بيرون آمده و به راه افتادند. متفٌق عليه.
  س های حاصله از اين حديث:در

  اول:
تواند اعمال نيک و خوب خود را بيان داشته و بخاطر  درهنگام مشکالت انسان می

رضايت الهی از آن عمل نيک، خالصی از مشکل را دعا نمايد چنانچه هر کدام آنها گفتند 
ْج « پروردگار هرگاه من » : «َعنَّا َما َنْحُن فِيهِ اللَُّهمَّ إِْن ُكْنُت فََعْلُت َذِلَك اْبتَِغاَء َوْجِهَك َفَفّرِ

اين کار را برای رضايت تو کرده باشم، برای ما خالصی از اين مصيبت را نصيب 
 ».نما

 دوم :
گردد، بنابراين هر مسلمان بايد دايماً به  اعمال نيک سبب خالصی از مصيبت ها می 

 .راى نجات اش داشته باشداعمال نيک مبادرت ورزد. تا در هنگام مصيبت وسيله اى ب
 توسل به هللا با ذكر حال خودش: :ششم

از آن جمله بيان داشته به هللا رجوع نمايد، مثالً شخصی حال بيچارگی و ناتوانی خود را 
» َرِبّ إِنِّی ِلَما أَْنَزْلَت إِلَیَّ ِمْن َخْيٍر َفِقيرٌ « سخن موسی  عليه السالم  می باشد چنانکه آمده:

» پروردگارا براستی که من برای آنچه بسويم فرستاده ای محتاجم.« ) 24قصص  (سوره
  به واسطه بيان حالش به خداوند متوسل می شود.

مثل دعای حضرت زكريا(عليه السالم ) که خداوند(جل جالله) آنرا در قرآن کريم برای  
أُْس َشيبًا َوَلْم أَُكن َقاَل َرّبِ إِنِّی َوَهَن اْلعَْظُم ِمّنِی  «ما بيان داشته می فرمايد:  َواْشتَعََل الرَّ

َوإِنِّی ِخْفُت اْلَمَواِلی ِمن َوَراِئی َو َكاَنِت اْمَرأَتِی َعاِقًرا فََهْب ِلی ِمن لَُّدنَك  - ِبُدَعاِئَك َرّبِ َشِقيا 
  )6- 4(مريم: » يِرثُنِی َويِرُث ِمْن آِل يْعقُوَب َواْجَعْلهُ َرّبِ َرِضيا - َوِليا 

دگارا من استخوانم سست گرديده و (موى) سرم از پيرى سپيد گشته و اى گفت پرور
من پس از خويشتن از بستگانم بيمناكم و  -ام پروردگار من هرگز در دعاى تو نااميد نبوده

كه از من ارث برد و از  - زنم نازاست پس از جانب خود ولى (و جانشينى) به من ببخش



 است  مؤمن سالح     دعا

 

 

102 

  .اى پروردگار من پسنديده گردان خاندان يعقوب (نيز) ارث برد و او را
  هفتم: توسل به دعای يك شخص نيك:

مثال استاد، پدر،  متوسل شدن به دعای يک مرد صالحی وبا تقوا که حيات داشته باشد 
که اميد به قبولی دعايش مادر و غيره اشخاص صالح و نيک،ويا کسانی ديگری  صالح 

و از او بخواهد برايش دعای خير كند، خودش نيز اعمال نيک  باشد. نزد شان رفته 
  .نمايد، و سپس دعای آنانرا مطالبه نمايد

اصحاب کرام  رضی هللا عنهم نيز همين عمل را ميگردند ، نزد  رسول هللا صلی هللا 
عليه و سلم می رفتند و به صورت عام و به صورت خصوصی درخواست دعا ميگردند. 

خواسته خويش به دعای پيامبر صلی هللا عليه و سلم  نزد خداوند  و برای رسيدن به
  متوسل می شدند.

روايت است در روز جمعه ای هنگام   در صحيحين از انس بن مالک  رضی هللا عنه
مردی وارد مسجد شد و گفت: ای  ايراد خطبه توسط رسول هللا صلی هللا عليه و سلم

  دند از خداوند بخواه که بارانی بباراند.رسول هللا مالها نابود و راهها بسته ش
» اللهم اغثنا «  رسول هللا صلی هللا عليه و سلم دو دستش را باال برد و گفت:  

(پروردگارا برايمان باران بباران) و اين دعا را سه بار تکرار فرمودند. هنوز از منبر 
ليه و سلم   را تر  کرده پايين نيامده بود، آنقدر باريد که باران ريش پيامبر  صلی هللا ع

  بود و يک هفته کامل باران باريد. 
در جمعه ديگر همان نفر يا نفری ديگر در حاليکه رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم  

خطبه می خواند آمد و گفت: ای رسول خدا  صلی هللا عليه و سلم  مالها غرق شدند و 
باز دارد، آنگاه رسول هللا  صلی هللا  ساختمانها ويران، از پروردگار بخواه که باران را

(پروردگارا آن را » اللهم حوالينا وال علينا« عليه و سلم  دو دستش را باال برد و فرمود: 
بر ما باز دار و بر اطرافمان بباران.) به هر طرف از آسمان که رسول هللا  صلی هللا 

ه مردم از مسجد خارج شدند عليه و سلم  اشاره می نمودند ابرها پراکنده می شدند چنانک
  در حاليکه هوا کامالً آفتابی بود. 

خواننده محترم درطول  تاريخ اسالم وقايع متعددی به وقوع پيوسته است که  اصحاب از 
  رسول هللا  صلی هللا عليه و سلم درخواست دعا نموده اند.

هست بنآ در شرع اسالمی اين نوع از توسل  از شخصی  که اميد قبولی دعايش 
درخواست کند که از خداوند برايش درخواست رفع حاجت نمايد و چيزی که در اينجا 

هست اين مورد است که درخواست کننده بايد قصدش از اينکار هم نفع رسانی به خود و 
هم به برادرش باشد که برای او دعا می کند تا اينکه دعا صرفاً برای او نباشد چون در 

برای خود و برادرت باشد اينکار احسان در حق اوست صورت قصد نفع رسانی دعا 
چون هرگاه انسانی در نبود فردی برايش دعا کند مالئکه برايش آمين می گويند و دعا 
می کنند که مثل آن نيز برای تو باشد و او نيز به واسطه اين دعا از جمله نيکوکاران 

  خواهد شد و خداوند نيکوکاران را دوست دارد.
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  ز:ـايتوسل غير ج
  ی را طلب نمايد، توسل غيرجايز عبارت ازآن است که انسان غير از هللا چيز

ويا پير  خواستی خويش را  به قبر ، به مرده ومردگان ، وزيارت فالنريعنی عريضه ود 
هم فالن پيشوا ويا هم فالن صوفی ويا فالن شخص تقديم بدارد وبه اصطالح خواستار 

  شفاعت از آنان شود . 
حاليکه در قرآن عظيم الشان با صراحت تام آمده است که : مرده نميشنود، و غايب از در 

غيب خبر ندارد، و همچنين اولياء هللا و صالحين مردگان نميدانند آيا کسی نزد قبرشان 
  آمده و از آنها مدد خواسته يا از آنها طلب شفاعت کرده، و مانند اينها يا خير.

َوالَِّذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن jِّ الَ َيْخلُقُوَن َشْيئًا َوُهْم يُْخَلقُوَن ، أَْمواٌت «خداوند متعال ميفرمايد : 
)( و بدانيد آنچه را  21و 20سورة النحل آيات » (  َغْيُر أَْحَياء َوَما َيْشعُُروَن أَيَّاَن يُْبَعثُونَ 

وق هستند، اينها مرده و غير از خدا ياد ميکنند انها چيزی را خلق نميکنند و خود نيز مخل
  از زندگی بی بهره اند، و هيچ حس و شعور ندارند که در چه هنگام مبعوث ميشوند)

يعنی آن اولياء و صالحين مرده اند و زنده نيستند، و آنها از مردگان چيزی خواستند که 
  در مقدور آنها نيست.

شخاص  صالح و نيکوکار ولی طوريکه در فوق ياد اور شديم انسان ميتواند از زنده ها وا
  طلب دعا ء نمايد واين کار در شرع جايز ميباشد . 

  طوريکه انسان به نزد شخص صالح رفته وبرايش ميگويد :
ای شيخ ای روحانی ای عالم جليل القدر از خدا اين و اين را برای من بخواه، يا بگويد: 

حب  اوالد شوم ، ای فالنی به من کمک کن تا از قرض وقرضداری نجات يابم ،يا صا
  ويا  من به بخت خود برسم  ويا  ساير اهدافی که در نظر دارد .

رضی هللا عنه روايت ميکند که رسول هللا صلی هللا عليه  امام أحمد از حديث ابو هريره  
.کسيکه خدا را نخواند، خدا » من لم يدع هللا عز وجل يغضب عليه «  فرمودند:  و سلم 

  رد.بر او خشم و غضب ميگي
صحابه رضی هللا عنهم از اين حديث چنان فهميدند که هر کس غير از هللا  را بخواند 

مشرک و کافر است، اگر هم طلب او از فرشته ای مقرب و يا پيامبری مرسل باشد، و 
  آنـها اينکار را در شديدترين اوقات و مشکالت هم انجام نميدادند.

شرع ممنوع نمی باشد طوريکه در زمان  رفتن به نزد شخصی زنده وخواستن از آن در 
خالفت حضرت عمر رضی هللا عنه قحطی رخ داد، از عباس عم رسول هللا صلی هللا 

عليه و سلم درخواست شد تا از خدا برايشان طلب باران کند، وقتی در مصلّی بودند عمر 
  رضی هللا عنه گفتد: 

». فيسقون… وسل إليک بعم نبينا فاسقنا اللهم إنا کنّا نتوسل إليک بنبينا فتسقينا، وإنا نت« 
خدايا ما به رسول تو توسل ميکرديم، و تو بر ما باران فرود ميآوردی، و در حال (يعنی: 

و خدا بر … حاضر به عموی پيامبرت توسل ميجوييم، پس خدايا بر ما باران فرود آور 
  نها آمين ميگفتند.آنها باران فرود ميآورد .)  پس عباس رضی هللا عنه دعا ميکرد، و آ
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  مسافرت بسوی زيارت ها:
يکی از موضعاتيکه در بين عده ای از مسلمانان بخصوص تعدادی از افغانها مروج است 

که غرض حل مشکل  خويش بسوی زيارت ها وقبرها وآنهم در روز های معينی به 
أولياء  مسافرت می پردازند ، در حاليکه   مسافرت بسوی زيارت ها و قبور پيامبران يا

به شرک منتهی در نهايت امر ومانند آن اساسآ در شرع جايز نبوده ونيست، زيرا اينکار 
ميشود. پس به وسيله ها همان حکمی تعلق ميگيرد که به اهداف و نيتها و مقاصد تعلق 

  دارد.
به همين سبب ميبينيم که رسول اکرم صلی هللا عليه و سلم مسافرت بسوی قبرها را حرام 

ال تشد الرحال إالَّ إلی ثالثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدی هذا والمسجد « است: نموده 
سفر (بسوی مساجد) جايز نيست مگر بسوی سه مسجد: مسجد الحرام، و مسجد ».األقصی

  نبوی، و مسجد األقصی.
 اعمال انجام يافته در زيارت قبور:

داشته وپيامبر صلی هللا  در اين هيچ شک نيست که رفتن به زيارت قبور در شرع جواز
قبرها ).(976مسلم ( »ُزْوروا اْلقُْبوَر َفإنََّها تَُذِکّرُکُم اآلِخَرةَ :«عليه وسلم هدايت فرموده اند 

  اندزاند). را زيارت کنيد، چون آنها شما را به ياد آخرت می
 حصيب رضی هللا عنه بن هللا در صحيح خود از بريده در حديثی ديگری امام مسلم رحمه

رسول هللا َصلَّی jَّ َعلَْيِه  َوَسلََّم به ياران خود تعليم ميدادکه : حين  روايت نموده که :
الّسالُم َعلَْيُکْم أْهَل الِدَّياِر ِمَن اْلُمْومنيَن :«زيارت قبور دعای ذيل را انجام دهند 

سالم ). (975مسلم ( »ا و لَُکُم العافَِيةَ واْلُمْسِلِمْ◌َن، َو إنَّا إْن َشاَء هللاُ لالَِحقُوَن، أْسأُل َهللا لَن
هللا به شما ملحق خواهيم شد، از هللا  بر شما ای مؤمنان و مسلمانان اين ديار و ما هم انشاء

  ».کنم تعالی برای خود و شما طلب عافيت می
عنها روايت شده است که  هللا همچنين با سند صحيح از حضرت بی بی عايشه رضی

السالم َعَلْيُکْم داَر قَْوٍم «گفت:  jَّ َعلَْيِه َوَسلََّم هنگام زيارت قبور میرسول هللا َصلَّی 
). 974مسلم ( ».ُمؤِمنيَن، َو إنّا إْن َشاَء هللا ِبُکْم الَِحقُْون، اللُّهمَّ اْغِفْر ِإلهِل َبِقْيَع الَغْرَقدِ 

واهيم شد، پروردگارا! سالم بر مؤمنان اين ديار باد؛ و ما هم انشاء هللا به شما ملحق خ(
  کسانی را که در قبرستان بقيع دفن هستند، مورد مغفرت و آمرزش قرار بده.)

يگانه نقطه را دين مقدس اسالم از پيروان خود ميخواهد که در حين زيارت قبور مورد 
  رعايت قرار گيرد ، دوری از انجام اعمال بدعتی در زيارت قبور است .

  ايز:خالصه مبحث توسل مشروع و ج
  تـوسل به ذات هللا  تعالی جايز است، مانند اينکه بگوئی: يا هللا. - 1
  توسل به يکی از اسماء هللا: يا رحمن، يا رحيم، يا حی، يا قيوم . - 2
توسل به صفات باريتعالی: اللهم برحمتک أستغيث خدايا به رحمت تو دادرسی و  - 3

  استغاثه ميکنم (فرياد رسی ميکنم) و مانند اينها.
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توسل به دعای مرد صالحی که زنده است و وجود دارد، مثالً ميگوئيم: ای شيخ برايم  - 4
دعا کن، و ماننـد اين، چنانکه صحابـه رضی هللا عنهم از رسول هللا صلی هللا عليه و سلم 

  طلب باران ميکردند .
توسل به عمل نيک و صالح: مانند قصة اصحاب غاری که صخره ای دِر غار را بر  - 5
  وی آنها بست، وتفصيل آن در فوق بيان يافت .ر

  حاصله ازبحث توسل: ۀنتيج
  :از مجموع بحث که در فوق صورت گرفت در يافتيم که  توسل سه نوع است

  اول :
توسل مشروع :که  همان  توسل كردن به هللا تعالی به واسطه اسماء و صفاتش يا عمل 

وسيله فرد صالحی است كه در قيد  صالحی كه فرد توسل كننده انجام داده است يا به
  .حيات باشد

  دوم:
توسل بدعی و آن عبارت از توسل كردن به هللا تعالی بواسطه چيزهايی كه در شرع وارد 

نشده است چون توسل نمودن به ذات انبياء و صالحين يا جاه و منزلت آنها يا حق آنها و 
  يا حرمت آنها و امثال اين مسائل.

  سوم :
ن عبارت است كه مردگان در عبادت واسطه گرداند و آنها را به دعا شركی و آ توسل

  .بخواند و درخواست رفع حاجات و كمك و نصرت از آنها بطلبد
 ت؟کرچيسذِ 
 :ذکر در لغت 

،که از جمله كهنترين فرهنگنامه ادب عرب است در مورد » العين « در قاموس عربی  
ذكرنگاه داشتن  » ( وتذكره وهو منّی علی ذكرالذّكر: الحفظ للشیء « مينويسد: » ذکر «

  چيزی وازآن يادكردن است،چنانچه گفته می شود من به ياد او هستم .
والذّكر: جری الشیءعلی لسانك تقول جری منه ذكر_ذكرعبارتست از جاری شدن چيزی 

 بر زبان انسان چنانچه گفته می شود يادی از او به ميان آمد.
منظور از ذکر حمد هللا  و پاک :«ورد معنای ذکر مينويسد هکذا درلسان العرب در م

دانستن او و منزه کردن او از هر عيبی و يگانه دانستن او و سپاس بر او با تمام 
 ».حمدهايش می باشد

(ذكرعبارتست از جاری شدن » جری الشیءعلی لسانك تقول جری منه ذكر« والذّكر:
  يادی از او به ميان آمد.)چيزی بر زبان انسان چنانچه گفته می شود 

منظور از ذکر حمد هللا و پاک دانستن او و منزه :«لسان العرب درمورد ذکر مينويسد 
  »کردن او از هر عيبی و يگانه دانستن او و سپاس بر او با تمام حمدهايش می باشد.

  .آمده است همچنين ذکر به معنای؛ به خاطر سپردن، به خاطر آوردن و بياد آوردن نيز
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 :ما ذكر در اصطالحا
معنای جامع وکلی ذكر عبارت از همان يادآوری به قلب وزبان است كه گاهی در برابر 

  غفلت وگاهی هم در برابر نسيان به كار می رود.
 حقيقت ذکر چيست؟ 

به معنی »  ذکر « خويش ذکر را به دو معنی می اورد ، » مفردات«در » راغب«
  حضور چيزی در ذهن (يادآوری) .

 .وگاه به معنی حفظ و نگاهداری معارف و اعتقادات حق در درون جان است
تنها اين نيست که نام هللا  را بر زبان جاری سازيم و » ذکر هللا«علماءميگويند که : 

مکرر تسبيح و تهليل و تکبير گويم؛ بلکه منظور از ذکر اينست که با تمام قوت قلب، 
  .درهمه جا حاضر و ناظر بدانيم متوجه هللا  و عظمتش باشيم، و او را

بی شک چنين ذکری سرچشمه حرکت به سوی نيکيها و خوبيها است، و می تواند ميان 
 .انسان و گناه و رذائل اخالقی سد محکمی ايجاد کند

  انواع ذکر :
مينامند ، » ذکر زبانی«گاهی اوقات ذکر فقط بر زبان جاری می گردد که علماء آنرا 

باشد ويا هم علنی ،  در بعضی از اوقات   ذکر عالوه بر زبان با  ميتوان اين ذکر خفی
سومين مرحله از ذکر موقعی ميگويند، » ذکر قلبی«اخالص در نيت همراه است که به آن

است که ذکر در رفتار و گفتار و کردار انسان  تأثير گذار باشد و او را از گناه بازدارد 
ثيرگذاری است و باالترين سعادت و کليد تمام که اين واالترين عمل از جهت ارزش و تأ

  امور است.
  :کر)ذِ ياز به ـ(ن فت؟ـکر گذِ  چرا بايد

ذکر و ياد هللا جوابگوی ندای  علت ومنطق که در ادای ذکر وجود دارد اينست که :
  فطرت است، چرا که فطرت انسان با عشق به هللا عجين  شده است. 

کمال مطلق است، اما در مصداق گاهی دچار اشتباه انسان  به دنبال علم قدرت، حيات و 
می شود و ديگری را موقتاً محبوب خويش قرار می دهد، ليکن همه اين تالش ها برای 

يافتن حقيقت وجود خويش و شناخت منبع هستی است تا هم شکر او را بجای آورده باشد 
فيض او قرار دهد و و منعم واقعی را بشناسد و هم با ذکر و ياد او خود را در جريان 

  خويشتن را از نقايص برهاند.
انسان می داند که بدون ذکر و يادهللا  حيات معنوی ندارد، طوريکه  ماهی بدون آب و 
انسان بدون اکسيجن  حيات جسمانی ندارد. انسان بدون حيات معنوی و ذکر، همچون 

  ی کند.مرده متحرک است، لذا حيات خويش را در ارتباط با خداوند جستجو م
الَّذيَن آَمنُوا َو تَطَمِئنُّ « سوره رعد)  كه همان آيه شريفه 28آيه پروردگار با عظمت در( 

 َِّj أَال ِبِذكِر ِ َّj آنها كسانى هستند كه ايمان آورده و دلهايشان  »(تَطَمِئنُّ القُلُوبُ  قُلُوبُُهم ِبِذكِر
به بيان يك  با ياد هللا دلها آرام می گيرد) گيرد، آگاه باشيد كه تنها  به ياد هللا آرامش مى

دستيابی به  و در نهايت اصل كلی و مهم می پردازد و آن توجه انسان به ياد و ذكر او
 .اطمينان و آرامش قلبی است
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است به دنبال  انسان در سرگردانی جهان متالطم امروز كه توام با اضطراب و تشويش
   .ده انسان  استهمان گمش »آرامش « گم گشته ای است و

  خود اجر وثواب بی پايان دنيائی واُخـروی می دهد.» ذاکـِر«برای » ِذکـر«  ـ
درپهلوی معالجات داروئی وطبی ، بزرگ ترين وسيلۀ » ِذکـر« نبايد فراموش کرد که  ـ

شفاء وعالج است و طب امروزی ذکر را در پهلوی ساير دوا های ، مفيد وضروری 
  ميداند ، وبه مشق وتمرين آن باالی مريضان  تاکيد وتشويق می نمايند. 

تسکين می به اثر نشانه های قدرت که دربنياد آن آفريده شده ، مغز را چنان » ِذکـر«  -
امر می دهد که » هـای پوتاالموس وپيچوئی تاری « دهد که او به غــُده های 

انتقال دهد تا به » تيموس ، تيروئيد « هورمونهای را افراز وبه غـدوات ديگر بدن مانند 
الزم را افراز وجلو امراض مرگ آور وشديد يکه طب » هورمونهای «نوبۀ خودها 

سرطان ، اِيــدز ، پارچه شدن سنگهای گرده، « ده ازقبيل موجود از عالج آن عاجز مان
فراموش کاری ها ی مغزی ، آماسيها ياالتهاب مفاصل، دردهای شديد سر، پير شدن قبل 

  را گرفته وعالج نمايد .» ازوقت وصدهای امراض ديگر 
آن ، تالوت قر» ِذکـر«دربنياد مغز نشانه های راآفريده که می تواند با » ج«خداوند ـ  

شده وفريکانسی  آرام عظيم الشان  وشنيدن صدای قرآن عظيم الشان بخصوص در صبح 
   راتوليد کند که با فريکانس موج زمينی

مساوی است.بعد اين هردو فريکانس باهم جمع شده وفعاليت مغز  »ريزونانس شومان« 
 را هرچه نيرومند تر می سازد .

وشنيدن صدای قرآن مجيد نشانه های ، تالوت قرآن مجيد »ِذکـر« دربنياد  ـ 
آفريده شده که می تواند مغز راچنان عيار سازد که موج آن با موج زمينی 

   مساوی شده وفعاليت مغز را هرچه نيرو مند تر بسازد.
داخلی وخارجی بدن » اشترسها « عامل اصلی دفع انواع امراض ناشی از » ِذکـر«  ـ

  ود ميکند) .است ( ازراه مغز وقلب امراض را ناب
مغز را آرامش وتسکين داده وفعاليت آن را وسعت بخشيده موجب فراست » ِذکـر«  ـ

  وادراک زياد شخص ذاکـر می گردد.
قلب را آرامش وتسکين داده وامراض آن را از قبيل امراض قلبی، فشار بلند » ِذکـر«  ـ

  خون، کلوسترول يا چربی خون، شريانهارا صاف می کند.
واقع در مغز » پــيـنيل « االی مغز چنان تاثير می کند که به اثرآن درغـُدۀ ب» ِذکـر«  ـ

   هورمونی توليد می شود که باالی عادت های مزمن
  تاثيرنموده و انسان آن را ترک می کند. »وداروهای مخدر  الکهليزم« 

انسان را ازترس، وحشت واضطراب نجات بخشيده ودرپهلوی صحت يابی » ِذکـر«  ـ
 به او اميد وجرئت می دهد.بدن، 

  عامل اصلی اطمينان قلبی، آرامش ، تسکين وصحت انسان .» ِذکـر« -
  عامل اصلی وسعت فکری ، ادراک وعقل انسان .» ِذکـر«  -
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  زندگی : شؤنتوکل واعتماد  بر هللا در

تاثير بسزای  در مقابله با  هللا  در شؤن زندگی انسان ،  و اعتماد به  خواننده محترم ! توکل
  را دارد   و افسردگی  و نوميدی و مهار کردن اضطراب  در برابر يأس  مشکالت، مقاومت

ترين لوازم ايمان  همانطوريکه توکل جای ومقام خاصی در دين دارد ،  يکی از بزرگ
 .آيد نيز بشمار  می

توّكل از ريشة (وكل) می باشد. وبه معنی وكيل گرفتن وواگذاری كارها به وكيل می 
  باشد.

   در مجمع البحرين آمده است كه:
بنده برای رسيدن «انقطاع العبد فی جميع ما يأمله من المخلوق ينيعنی: » التوّكل علی هللا«

تعالی  اميد داشته باشد وحوائجش به آرزوهايش از همة مردم قطع اميد كند وتنها به هللا 
  واين است معنای توكل بر هللا .» را تنها از او بخواهد

واگذاری همة امور به خدا » توّكل « قرآن عظيم الشان يكی ديگر از عوامل آرامش را 
  معرفی می كند. 

ويرزقه من حيث اليحتسب ومن يتوكل « بطور مثال  در سوره مباركه طالق می خوانيم
واورا از جايی كه »  فهو حسبه اّن هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل شی ء قدراعلی هللا

گمان ندارد روزی می دهد، وهر كس بر خدا توّكل كند كفايت امرش را می كند، خدا 
  »فرمان خود را به انجام می رساند وخدا بر هر چيزی اندازه ای قرار داده است

ضعف و ناداری خويش، به يك كارداِن اليق  به تعبيری ديگر توکل يعنی شخصی با درك
 .اعتماد ورزد و امر خود را به او بسپارد

  محترم!ندۀ خوان
کند؛ او  جالبی اشاره می نکاتی نويسندۀ قاموس قرآن کريم، دربارة معنای توکل به 

شود، مشروط  ای که از چيزی عايد می آيد و هر بهره وجود می نويسد: هر کاری که به می
شمار و خارج از حصر است، حتی بدون اغراق، تهية يک لقمة نان بستگی  به شرايط بی

به تمام اجزای اين جهان دارد. تنظيم اين همه شرايط و مقدمات، از عهدة بشر خارج 
ت و اگر خداوند آن شرايط و اسباب را فراهم نياورد، هيچ نفعی عايد ما نخواهد شد و اس

ای به نتيجه نخواهد رسيد. پس هللا واقعاً بر هر چيز وکيل است، و همه کس و  هيچ مقدمه
  همه چيز را کارساز و مدبر، خداست. 

ته تالش کنيم و در توکل به اين معنا نيست که از کار و تالش بازمانيم، بلکه بايد پيوس
عين حال از خداوند بخواهيم که کارسازی کند و شرايط و اسباب را موافق مرام و 

 )40مصلحت ما فراهم آورد. (قريشی، قاموس قرآن: 
توکل يعنی انسان هميشه به آنچه مقتضای حق است، عمل کند، و در اين راه به خدا 

ت که حامی و پشتيبان حق هستند. اعتماد کند، چون خداوند حامی و پشتيبان کسانی اس
  .توکل تضمين الهی است برای کسی که هميشه حامی و پشتيبان حق است
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 مقام ومنزلت توکل:
توكل، منزل و مقامى است كه سالِك طريِق حق براى رسيدن به يقين و باريافتن به پيشگاه 

دانند  از ايمان مى بايد آن را بپيمايد. بزرگان عرفان، توكل را نشأت گرفته محبوب حقيقی 
راه يابد و نهايتاً »  يقين«تواند به منزل  و معتقدند شخص متوكل با پيمودن مقام توكل مى

 .نايل شود» توحيد«بگذرد و به مقام »  يقين«از مقام 
  قيّم گفته است: عالمه ابن

خواستن از آ�  و عبادت در دين  توکل نيمی از دين و انابت نيم ديگر آن است. کمک 
السالکين:  خواستن، و انابـت هـمـان عـبـادت اسـت. (مدارج بسيار مهم است؛ توکل کمک

2/113( 
خاطر  ترين منازل و پيوسته آباد و پرتردد است. به ترين و جامع منزل توکل، گسترده

توکل و فراوانی نيازهای عالميان، ناگزير بايد توکل داشته باشيم. وقتی    گستردگی متعلقات
برای بندگان راستين خدا مشکل پيش بيايد ودر زندگی خويش به کدام امر سخت 

ها و  سپارند؛ در نتيجه خداوند سختی ودشواری  سر بخورد ،  خود را به خداوند متعال می
است كه   سازد و اين درحالی را برايش محقق می های بنده ها را ساده و خواسته  دشواری

 .شخص متوكل با اطمينان خاطر به هر چه خداوند برايش مقدر كرده، خشنود است
داند، بلکه  انسان مسلمان نه تنها توکل بر خدا را در تمام کارها و امور بر خود واجب می

شود، بلكه در امور  میشمارد که نه تنها امور دنيوی را شامل  ای دينی می آن را فريضه
 .دينی و عبادات نيز توکل الزم است

  داشتن روحيه توکل:
واگذاری همة امور به خدا » توّكل « ن يكی ديگر از عوامل آرامش را أقرآن عظيم الش

  معرفی می كند. 
ويرزقه من حيث اليحتسب ومن يتوكل « بطور مثال  در سوره مباركه طالق می خوانيم

واورا از جايی كه گمان » اّن هللا بالغ امره قد جعل هللا لكل شی ء قدراعلی هللا فهو حسبه 
ندارد روزی می دهد، وهر كس بر خدا توّكل كند كفايت امرش را می كند، خدا فرمان 

  »خود را به انجام می رساند وخدا بر هر چيزی اندازه ای قرار داده است
اميدی را به خود راه نمی دهد ودر بنآ كسی كه دارای روح توّكل است هرگز يأس ونا 

مقابل مشكالت احساس ضعف وزبونی نمی كند. ودر برابر حوادث سخت مقاوم است. 
وهمين حالت موجب می شود كه او در درون خود احساس امنيت وآرامش كند ولذا قدرت 

او برای رفع مشكالت چند برابر می شود و به راحتی سختيها ومشكالت را تحّمل می 
  كند.

ه هر حال اين نتيجه گيری قطعی است كه كسی ميتواندآرامش را در زندگی خود داشته ب
باشد كه قدرتی كه همة قدرتها به قدرت او ختم می شود را پشتيبان خود بداند. واگر 
وكالت همة امور زندگی اش را به او بسپارد يقينا احساس آرامش به او دست خواهد 

  .ت چرا كه عاقبت همة امور به دست خداستدادونگران نتيجه وعاقبت كار نيس
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 کريم: فضليت توکل در آيات قرآن
های متعددی از جمله به صغيه  ودو بار با صيغه اصطالح  توکل در قرآن کريم چهل

معنای تکيه و اعتماد به هللا  و تفويض امور به او  مفرد، جمع، ماضی، مضارع و امر، به
  آمده است. 
فضليت و مقام واالی توکل داللت دارد، اين فرمودة الهی است:  هايی که بر از جمله آيه

ولِئن سأْلتهم من خلق السماواِت واْألْرض ليقولن هللا قل أفرأيتم ما تدعون «که ميفرمايد : 
ِمن دوِن هللاِ إْن أرادنی هللا ِبضر هل هن كاِشفات ضرِه أو أرادنی برحمة هل هن مْمسكات 

ها و زمين را  ؛ و اگر از آنان بپرسی آسمان»توكل المتوِكلونرحمتِه قل حسبی هللا عليه ي
جای خداوند  چه كسی آفريده است؟ به يقين گويند: هللا. بگو: بنگريد آنچه را كه به

پرستيد ـ اگر خدا در (حق) من زيانی بخواهد ـ آيا آنها (بتان) خواهند توانست زياِن او  می
يشی بخواهد، آيا آنها خواهند توانست رحمتش را را دفع كنند؟ يا ( اگر) دربارة من بخشا

كنند ( سوره زمر:  بازدارند؟ بگو: خدا مرا بس است. توّكل كنندگان (تنها) بر او توّكل می
38(. 

 :خداوند در آيات بسيار ديگری نيز به توکل سفارش و تشويق کرده است، از جمله
عمران:  نها بر خدا توّكل كنند (سوره آل؛ و مؤمنان بايد ت»و على هللاِ فليتوّكِل المؤمنون«ـ 

122(. 
گمان تو بر (آيين)  ؛ پس بر خداوند توّكل كن؛ بی»فتوّكل على هللاِ إنّك على الحق المبين«ـ 

 .)79حق (و) روشن هستی (سوره نمل: 
 .)123؛ پس او را بپرست و بر او تكيه كن ( سوره هود: »فاعبده و توّكل عليه«ـ 
؛ و بر »الِّذی اليموت وسبّح بحمده وكفى به بذنوِب عباده خبيراً  وتوّكل على الحی«ـ 

ميرد، توّكل كن، و با ستايشش (او را) به پاكی ياد كن و او به گناهان  ای كه نمی زنده
 .)58عنواِن) آگاه بس است (سوره فرقان:  بندگانش (به

وا من حوِلك فاعف عنهم فبما رحمة ِمن هللاِ لنت لهم ولو كنت فّظاً غليظ القلِب النفضّ «ـ 
؛ پس »واستغِفر لهم وشاِورهم فِی األمر فإذا عزمت فتوّكل على هللاِ إن هللا يحب المتوّكِلين

دل بودی،  خوی سخت خو شدی و اگر درشت به [لطف] رحمتی از [سوی] خدا با آنان نرم
بخواه و در شان آمرزش  شدند. پس از آنان درگذر و برای به يقين از پيرامونت پراكنده می

گاه كه قصِد (قطعی انجام كاری را) كردی، بر خداوند  (اين) كار با آنان مشورت كن و آن
 .)159عمران:  دارد (سوره آل كنندگان را دوست می توكل كن، كه خداوند توكل

ای برای رسيدن به دوستی خدا و صفتی است که مؤمنان را از  همچنين توکل وسيله
وعلى هللاِ «عالوه توکل شرط ايمان نيز هست، با توجه به آية  به سازد؛ ديگران متمايز می

؛ اگر مؤمن هستيد، (بايد كه) بر خدا توكل كنيد (سوره »فتوكلوا إن كنتم مؤمنين
  )23مائده:

 :فضيلت توکل در احاديث نبوی
يدخل «وسلّم فرمود:  عليه هللا هللا صلّی عنه روايت است که رسول هللا از ابوهريره رضی

شوند كه  هايی داخل بهشت می ؛ اقوام و گروه»جنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطيرال
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هايشان نازک و اثرپذير  های پرندگان است (يعنی متوکل هستند يا دل هايشان مانند دل دل
 .است)

وسلّم شنيدم که  عليه هللا کند که من از پيامبر صلّی عنه روايت می هللا عمر فاروق رضی
أنّكم تتوّكلون على هللاِ حق توّكِلِه لرزقكم كما يرزق الّطير، تغدو ِخماصاً  لو«گفت:  می

 ً گونه که حق توکل است بر خدا توکل کنيد، حتماً به شما مانند  ؛ اگر شما آن»وتروح بطانا
گردند  آيند و شب سير برمی دهد؛ آنها صبح گرسنه از النه بيرون می پرندگان روزی می

حضرت دوخصوصيت  را برای کسانی که بر  اين حديث، آن ). در2345ترمذی: (سنن
  کنند، ذکر کرده است: خدا توکل می

  خارج شدن از خانه و تالش برای پيدا کردن روزی، - 1
 .االسباب با وجود حرکت و تالش، تکيه و توکل بر مسبب - 2

توّکلت  هللا بسم«امام مسلم روايت کرده است که هرگاه انسان مؤمن از خانه بيرون شود و 
ای از جانب خداوند به او  بگويد، فرشته» هللا، الحول و ال قوة إال با� العلی العظيم علی
ماندی و از هر گونه بدی و شر نجات  شدی، از بال دور  گويد: کفايت شدی، هدايت  می

  .)220يافتی (صحيح مسلم:  
ه گفت: نظرت إلى عنه روايت شده است ک هللا همچنان در حديثی از ابوبکر صّديق رضی

ِهللا! لو أّن أحدهم نظر  أقدام المشِرِكين و نحن فی الغاِر و هم على رؤوِسنا فقلت: يا رسول
؛ (در سفر هجرت) »ما ظنّك يا أبابكر بإثنيِن هللا ثاِلثهما«تحت قدميِه ألبصرنا. فقال: 

در پی يافتن ما تا وسلّم در غار بوديم، (مشرکان  عليه هللا هللا  صلّی هنگام که با رسول آن
دهانة غار آمدند و چنان به ما نزديک شدند که) باالی سر ما قرار گرفتند و من پاهايشان 

هللا  گفتم: اگر يکی از مشرکان زير پای خود را  ديدم؛ در چنين وضعيتی به رسول را می
ابوبکر! بيند. پيامبرصلی هللا عليه وسلم (با اطمينان خاطر) گفت: ای  نگاه کند، ما را می

گمان تو نسبت به دو نفری که سومين آنها خداوندست چيست (يعنی وقتی خدا همراه 
ايم، مطمئن باش که هيچ گزندی به ما  ماست و ما به او توکل داريم و خود را به او سپرده

 .که خطر تا باالی سر ما آمده باشد) (متفق عليه) رسد ولو اين  نمی
  يد :(برای مزيد معلومات مراجعه فرما

الدين ابوعبدهللا محّمد؛ مدارج السالکين؛ الطبعة األولی، بيروت:  الجوزيّه، شمس قيّم ابن -1
 .م1990دارالکتب العربيه، 

 .ق1407بخاری، محّمد بن اسماعيل؛ صحيح بخاری؛ بيروت: دارالقلم،   - 2
األولی، القرآن؛ الطبعة  بن علی؛ مفردات الفاظ  اصفهانی، ابوالقاسم حسين راغب  - 3

 .ق1412دمشق: دارالقلم، 
  .ش)1361اکبر؛ قاموس قرآن؛ چاپ سوم، تهران: دارالکتب اإلسالميه،  قريشی، علی - 4

  شخصی که با يک دعا پولدار شد:
ثعلبه «رخين مينويسند  در زمان حياتی پيامبر صلی هللا عليه وسلم شخصی بنام ؤم

از اهالی شهر مدينه بنزد رسول هللا عليه وسلم آمد وحضور پيامبر صلی هللا » انصاری 
عليه وسلم عرض داشت :يا رسول هللا! از خداوند بخواه كه مال و ثروتى به من موهبت 
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 .فرمايد
وسلم  فرمود: اى ثعلبه! برو قناعت كن و به آنچه اكنون روزيت  پيامبر صلی هللا عليه

شده است بساز و خدا را شكر كن ، كه بهتر از مال بسيار است كه نتوانى شكر آنرا بجا 
 !آورى

ثعلبه رفت ولى چند روز بعد آمد و درخواست خود را تكرار نمود و گفت: يا رسول هللا! 
من عطا فرمايد. حضرت فرمود: مگر تو پيرو من دعا كن خداوند از فضل عميم خود به 

شود، ولى  نيستى؟ به خدا اگر من از خدا بخواهم ، كوههاى زمين برايم سيم و زر مى
 !چنانكه مى بينى به آنچه بر حسب تقدير روزى شده قانعم

اين بار نيز ثعلبه رفت و مجددا چند روز ديگر براى سومين مرتبه به حضور پيغمبر 
يه  وسلم شرفياب شد و عرض كرد: يا رسول هللا! از خداوند منان مسئلت دار صلى هللا عل

تا مرا مالدار گرداند. اگر خداوند از مال دنيا برخوردارم سازد، حق خدا را از آن ادا مى 
كنم و از مستمندان دستگيرى مى نمايم و به كسان و نزديكان محتاج خويش به قدر كفايت 

 .كمك مى كنم
الحظه نمود كه ثعلبه دست بردار نيست، برايش دعا كرد و فرمود: پيغمبر چون م

 !پروردگارا از خزينه خود به ثعلبه روزى كن
ثعلبه چند رأس گوسفند داشت. اما بعد از دعاى رسول هللا  صلى هللا عليه و سلم  بركت 

يافت و پيوسته بر گوسفندانش افزوده گشت، تا آنجا كه از كثرت آن نتوانست در شهر 
 .بماند

ثعلبه چون مردى دنياپرست و حريص و تنگ نظر بود، شخصا چوپانى گوسفندان خويش 
را به عهده گرفته بود! قبل از آنكه گوسفندانش فزونى يابد، نمازهاى پنجگانه را با 

 .گزارد پيغمبرصلی هللا عليه وسلم  در مسجد به جماعت مى
ساخت و در آنجا   ارى گوسفندانش ولى بعدها محلى در بيرون مدينه براى خود و نگاهد

سكونت گرفت  و نماز مغرب و عشا و صبح را در همانجا به تنهائى مى خواند. كم كم 
 . گوسفندانش زياد شد و روزبروز بر تعداد آن افزوده گشت

ثعلبه كه بيرون شهر را براى نگاهدارى آن همه گوسفند تنگ ديده ، ناگزير بيابان بزرگ 
 .ينه مسافت بسيار داشت انتخاب نمود و به آنجا كوچ كردوسيعى را كه با مد

اى براى خود و جائى براى نگاهدارى گوسفندانش ساخت و با خاطرى  در آنجا خانه
آسوده به زندگى پرداخت. گوسفندان نيز از بركت دعاى پيغمبر صلى هللا عليه  وسلم 

 .همچنان رو به افزايش بود
و عصر را هم در مدينه برگزار نمايد، و بدين گونه  ثعلبه ديگر نتوانست حتى نماز ظهر

از ثواب و فضيلت نماز جماعت و اقتداى به رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  و درك 
اى يك روز به شهر مى آمد و در نماز  محضر پرفيض آن حضرت محروم ماند. فقط هفته

 . جست جمعه شركت مى
فندان اين فرصت را هم از او گرفت و چيزى نگذشت كه گرفتارى دنيا و سرپرستى گوس

بكلى از مدينه قطع عالقه كرد و در بيابان دوردست منزل گزيد، و هر گاه كسى از آنجا 
 !شد گذشت اخبار مدينه و پيامبر را جويا مى مى
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مدتى گذشت ، روزى رسول هللا صلی هللا عليه وسلم  پرسيد: ثعلبه كجاست و كارش به 
 كجا كشيد؟

آنها را نداشت،   قدرى گوسفندانش زياد شده كه اطراف شهر گنجايش  عرض كردند: به
 .گذراند اى ساخته و روزگار مى لذا به فالن بيابان رفته است، و در آنجا خانه

 .! پيغمبر صلى هللا عليه  وسلم با شنيدن اين موضوع سه بار فرمود: واى بر ثعلبه
پيغمبر صلى هللا عليه و سلم از  هنگامى كه آيه زكات نازل شد و خداوند دستور داد

ثروتمندان زكات بگيرد و به مصارف نيازمندان برساند، حضرت هم در ميان مبلغين و 
مأمورانى كه براى اخذ زكات به اطراف اعزام داشت، از جمله دو نفر از قبيله جهنيه و 

 . بنى سليم را خواست و احكام زكات گوسفند و شتر را به آنها آموخت
اى مشتمل بر آيه زكات كه فرمان خداوندى بود به سوى ثعلبه و  و را با نامهسپس آن د

 .مردى از قبيله سلمى فرستاد تا زكات گوسفندان و شتران آنها را گرفته بياورند
فرستادگان نخست نزد ثعلبه رفتند و نامه رسول هللا صلی هللا عليه وسلم را  بر وى 

. ثعلبه گفت: يعنى چه؟ مگر ما كافر هستيم كه خواندند و زكات گوسفندانش را خواستند
 !گيرند بايد جزيه بدهيم ، اين ، همان جزيه است كه از يهود و نصارا مى

برويد به سراغ ديگران تا من با فرصت كافى در اين باره فكر كنم و بتوانم تصميم بگيرم 
 !و هنگام بازگشت نظرم را به شما اعالم دارم

 عليه وسلم ثعلبه را رها ساختند و به سراغ مرد مالدار قبيله مبلغين رسول هللا  صلى هللا
 .سلمى رفتند و نامه حضرت را براى او قرائت نمودند

مرد سلمى فرستادگان پيغمبر را با خوشروئى و آغوش باز پذيرفت و گفت: اين شتران 
مأموران من است خودتان ببينيد هر كدام بهتر است ، انتخاب نموده براى زكات ببريد. 

گفتند: پيغمبر به ما نفرموده كه به دلخواه خود بهترين مال را بستانيم، تو خود حساب كن 
 !خواهى بده و هر كدام مى

مرد سلمى گفت: نه! ممكن نيست. من بهترين اموالم را به خدا و پيغمبر صلى هللا عليه   
 !دهم وسلم مى

ستادگان آنها را گرفته به نزد ثعلبه آنگاه زكات خود را از بهترين شتران جدا كرد، و فر
خواهى بده تا ما برگرديم ، و زياد معطل  آمدند و گفتند: تو چه مى دهى؟ هر چه مى

 .نشويم
ثعلبه باز همان حرف اول خود را تكرار نمود و با خودسرى گفت: اين جزيه است، فعال 

فتيد بيائيد نزد من. به جاهاى ديگر برويد، وقتى از همه گرفتيد، و از همه جا فراغت يا
مأموران پيغمبر رفتند و از سايرين هم گرفتند و باز نزد آمدند ثعلبه و از وى مطالبه 

 .زكات نمودند
ی خيره سر فكرى كرد و گفت: نامه پيغمبر صلى هللا عليه  وسلم را به من بدهيد،  ثعلبه

شما برويد تا من نامه را گرفت و براى دومين بار خواند، باز هم گفت: اين جزيه است. 
 !فكر كنم ببينم چه بايد كرد؟

مأموران هم برگشتند و جريان را به حضور رسول هللا صلی هللا عليه وسلم بعرض 
 .رسانيدن .حضرت فرمود: واى بر ثعلبه! واى بر ثعلبه! آنگاه براى مرد سلمى دعا فرمود
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ثعلبه از پرداخت  سوره توبه ) درباره سرپيچى 75در همان موقع بود که آيه شريفه ( 
  زكات نازل شد: 

و منهم من عاهد هللا لئن آتانا من فضله لنصدقن و لنكونن من الصالحين . فلما آتاهم من « 
بعضى از مردم با خدا عهد كردند كه خداوند » ( فضله بخلوا به و تولوا و هم معرضون 

بود. ولى همين كه از فضل خويش به ما عطا كند، زكوة مى دهيم و از نيكوكاران خواهيم 
خدا از كرم خويش به آنها عطا كرد، بخل ورزيدند و روى بگردانيدند، و از فرمان الهى 

 ).سرپيچى كردند
پيامبر صلی اله عليه وسلم  اين آيه را براى اصحاب خواند. مردى از خويشان ثعلبه در 

به ! واى بر آنجا حاضر بود. چون آن را شنيد برخاست و رفت نزد ثعلبه و گفت: اى ثعل
 . تو! خداوند درباره تمرد تو از اداى زكات آياتى از قرآن فرستاده است

ثعلبه از شنيدن اين معنى متاثر شد. آنگاه برخاست و آمد نزد پيامبر صلی هللا عليه وسلم و 
عرض كرد: هر طور مى فرمائيد من هم زكات خود را مى آورم ! حضرت فرمود: بعد 

 . ست ، خداوند به من امر فرموده كه زكات تو را نپذيرماز اين كه گفتى جزيه ا
ثعلبه برخاست و خاك به سر ريخت و ناله و فرياد راه انداخت ولى پيغمبر فرمود: من 

 . فرستادم و تو را از امر الهى آگاه ساختند، اما تو فرمان نبردى
. كمى بعد پيغمبر ثعلبه سرافكنده و با حالى زار و پريشان از نزد رسول هللا  بيرون رفت

صلى هللا عليه وسلم رحلت فرمود، و روح پرفتوحش به فردوس اعال انتقال يافت . در 
زمان خالفت ابوبكر ثعلبه تعدادی گوسفند به رسم زكات آورد، و از وى خواست كه 

زكات او را قبول كند، ولى ابوبكر گفت: چون پيامبر صلی هللا عليه وسلم  از تو نپذيرفته 
 . كنم بول نمىمن هم ق

چون عمر به خالفت رسيد، ثعلبه از او درخواست نمود كه اجازه دهد زكات خود را 
بياورد، ولى عمر نيز نپذيرفت! در ايام خالفت عثمان هم آمد و مورد قبول واقع نشد! و 

كرد، تا در اواخر خالفت عثمان، با  ی دنياپرست با خوارى زندگى مى بدين گونه ثعلبه
( مواخذ : على دوانى، به نقل از تفسير ابوالفتوح رازى، ذيل آيه  !ز دنيا رفتتيره بختى ا

 و منهم من عاهدهللا ... )
  يادداشت ضروری در مورد اين داستان:

نام  به  مدينه  از منافقان  يکی  درباره  آيه  تعداد کثيری از مفسرين نگاشته اند که : اين
مسجد ضرار را در مدينه   بود که  از جمله کسانی شده است ،  و او  نازل  حاطب بن ثعلبه 

  بنا نهاد ،  با اين حساب او داخل در تعريف صحابه نمی شود.
  اما اعتبار وسند اين حديث:

شيخ  ناصرالدين البانی محدث معاصر ضمن نقل اين روايت و ذکر سند و منابع آن 
  اظهار می دارد:

است، و آفت آن علی بن يزيد االلهانی  اين حديث با وجود شهرتی که دارد اما منکر« 
  ).1607» (سلسلة األحاديث الضعيفة» « متروک است

) ، و همچنين 16987/ 14»  (تفسيرش« در جای ديگری ميفرمايد :(ابن جرير در 
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) از او نقل 374/ 2»  (تفسيرش« مانند وی را ابن أبی حاتم آورده چنانکه ابن کثير در 
) از طريق : معان بن رفاعة 7873/ 260/ 8» (جم الکبيرالمع« کرده ، و طبرانی در 

السلمی، عن أبی عبد الملک علی بن يزيد األلهانی: أنه أخبره عن القاسم بن عبد الرحمن: 
أنه قال لرسول هللا صلی  أنه أخبره عن أبی أمامة الباهلی، عن ثعلبة بن حاطب األنصاری

  )هللا عليه وسلم ادع هللا أن يرزقنی ماالً .. 
  سند اين روايت بسيار ضعيف است، چنانکه حافظ ابن حجر در می گويد :

) نيز همين را گفته، و دليل ضعف سند بخاطر 133/ 77/ 4»  (تخريج الکشاف«  
  ». او متروک الحديث است:«که هيثمی درباره او گفته »  علی بن يزيد األلهانی «

گفته : سند روايت ضعيف است. ) 135/ 3» (تخريج اإلحياء« همچنين حافظ عراقی در 
  ).4081»(سلسلة األحاديث الضعيفة« 

توبه آورده: (طبرانی،  75خود ذيل آيه »  اسباب النزول« همچنين امام سيوطی در کتاب 
با سند ضعيف از ابوامامه روايت کرده اند » دالئل«ابن مردويه، ابن ابوحاتم و بيهقی در 

يعنی »  اسباب النزول« می کند)، و محقق کتاب  .. که در ادامه داستان ثعلبه را بيان
 5، بيهقی در دالئل 17001طبری  «عبدالرزاق المهدی در تعليق بر آن چنين می گويد: 

از ابن عباس روايت کرده اند، در اين اسناد عطية عوفی واهی است و مناکر  289/ 
د، خبر باطل است و های مجهول هستن تر از او راوی زيادی را روايت کرده است، و پايين

  ».اصلی ندارد
ثعلبة بن حاطب بن عمرو  «ديگری بنام مورخين وسيرت نويسان مينويسند که : شخصی 

اصحاب بدر وی از جمله  از اصحاب پيامبر صلی هللا عليه وسلم وجود دارد که»بن عبيد 
گفته  ظ ابن حجردر غزوه احد به شهادت رسيد. و حاف» ابن الکلبی «بود و بر طبق گفته 

: اين ثعلبه که در غزوه بدر حضور داشته با ثعلبه دوم که آن قصه درباره او نقل شده 
   ».اإلصابة فی معرفة الصحابة«  يکی نيستند.

  ؟چرا دعای ما استجاب نميگردد
علت عدم طلب کردی ،دستت خالی برنگردد! ی را که يعنی اين كه چيزي: استجاب 

استجابت وقبولی دعا ،از موضوعات مهمی در بخش دعا ميباشد ، بسياری از انسانها 
ميخواهد دعا اش بطور عاجل بصورت نسبت عدم درک واگاهی از حکمت وفلسفه دعا  

فوری وهمينکه از دعا فارغ شد بايد مورد قبولی واقع گردد ، ودر صورت عدم وصول 
ا دعا ام قبول نشد ونعوذ با هللا خداوند مشکلم را حل چر به هدف با خود ميگويد  چرا 

 نميکند؟
وحتی در ذهن بسياری از انسانها  شکاکيتی در مورد معجزه دعا بوجود می ايد ،برای 

   فهم اين تعداد از انسانها ضرور است نکات ذيل را توضيح بدارم :
در اين هيچ جای شک نيست که : پروردگار با عظمت ما  همانطور که وعده فرموده 
است دعاء سؤال کنندگان را اجابت ميکند، در صورتيکه که آداب دعاء را بطور دقيق 
وهدايت شده مورد رعايت قرار دهيم ، واز جانب ديگر در دعا خويش مرتکب حرام 

رحم، دعا ما بايد دور از امور بدعتی ،  نشويم .از جمله دعا ما برای  به قطع صله
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وشرکی از جمله  توسل به مردگان و غيره،صورت گرفته باشد .ودر اين هيچ جای  شک 
نيست که اگر دعا ما با اداب شرعی ودور از امور شرکی بنا يافته باشد ، بدون شک 

  مورد استجابت قرار ميگيرد . 
کات ذيل در استجابت دعا جلب می ودر اين خصوص توجه خوانندگان محترم را به ن

  نمايم :
  قبل از همه بايد گفت که :

استجابت دعاء معنايش اين نيست که حتما خواسته هايش بر طرف شود، زيرا در  
  استجابت دعاء خداوند ممکن است يکی از اشياء زير را برای او قرار دهد، يعنی:

  مطلبش و خواسته هايش را بر آورده کند. - 1
هايش بر آورده نشود ولی به اندازه آن دعاء شر و مصيبت از او دفع و رفع خواسته  - 2

  ميکند.
خواسته هايش بر آورده نشود ولی به اندازه آن دعاء در روز قيامت پاداش در نظر  - 3

  گرفته ميشود.
الی َما َعلی األَْرِض ُمْسِلٌم َيْدُعو jَّ تَع« زيرا پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرموده است: 

»  ِبَدْعَوةٍ إِالَّ آتَاهُ jَّ ِإيَّاَها، أَْو َصَرف عْنهُ ِمَن السُّوِء ِمثْلََها. ما َلم يْدعُ بإِثْم، أَْو قَِطيَعِة رِحمٍ 
رواه الترمذی وقال َحِديٌث َحسٌن َصِحيح: ». jَّ أَْکثَرُ « َفَقاَل َرُجٌل ِمَن القَْوم: إِذاً نُْکثِر. َقال: 

بر «.يعنی: »  أَْو َيدَّخر لهُ ِمَن األَْجِر ِمثْلَها« ِکُم ِمْن ِروايِة أَبی سعِيٍد َوَزاد فِيِه: َوَرواهُ الحا
روی زمين مسلمانی نيست که دعائی به دربار خدا نمايد، مگر اينکه خداوند آن را بوی 

می دهد، يا مثل آن از بدی را از وی دور می گرداند، ماداميکه به گناه و قطع صلهء 
  م دعا نکند. مردی از آن گروه گفت: ازين بعد زياد دعا می کنم.رح

  فرمود: خداوند بيشتر ( يعنی احسان او تعالی از درخواست شما زيادتر است).
  حاکم درروايتش افزوده: يا ذخيره کند برای او مثل پاداش او را.

بدون شک بنابراين استجابت دعاء يعنی يکی از موارد فوق برايش برآورده ميشود، و 
خداوند بهترين چيزی که به بنفع بنده دعاء کننده اش باشد برايش در نظر ميگيرد، يعنی 
اگر برآورده شدن خواسته های دنيويش برايش خير باشد آنرا برايش ميسر ميکند، ولی 
اگر برايش خير نباشد مصيبت از او دور ميکند و يا پاداش برای او در روز قيامت در 

  نظر ميگيرد.
ولی هيچوقت نبايد در استجابت دعاء عجله کرد زيرا اين خودش سبب تاخير برآورده  

ال يَزاُل يُْستََجاُب ِللعَْبِد َما َلم « شدن خواسته ميشود، پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند:
ِ َما االسْ » يدعُ بإِثم، أَْو َقِطيعِة َرِحم، ما َلْم َيْستْعِجْل  َّj َيقُول: « ِتْعَجال؟ َقال: ِقيل: يا رُسوَل

يعنی: » .  َقْد دَعْوت، َوَقْد َدَعْوُت َفَلم أََر َيْستَِجيُب لی، فََيْستَْحِسُر ِعْند ذلک، وَيَدعُ الدَُّعاءَ 
هميشه برای بنده اجابت می شود، تا زمانيکه به گناه و قطع صلهء رحم دعاء رده باشد، «

ا رسول هللا صلی هللا عليه وسلم شتاب خواهی بشرطيکه شتاب و عجله ننمايد. گفته شد: ي
  چيست؟
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فرمود: می گويد: همانا دعاء کردم و دعاء کردم و نديدم که برايم اجابت شود، پس در اين 
  اثناء خسته شده و دعاء را ترک می کند.

و حکمت در تاخير دعاء اينست که خداوند بنده اش را بيازمايد وگرنه خداوندی که خير 
ش ميخواهد برايش هيچ مشکلی نيست که در يک لحظه تمام خواسته هايش را برای بنده ا

   برآورده کند.
مثال شما در داستان حضرت  ايوب عليه السالم مالحظه فرموديد که : دعايش  مستجاب 
شد، او دچار مريضی شديد شد و مال و اهل و فرزندانش را از دست داد، و از خداوند 

سال از آن مريضی شفا يافت و خداوند مال و اهل و  81گشايش ميطلبيد ولی پس از 
فرزندانش را به او برگرداند، و نتيجه اش اين بود که در اين ابتال و آزمايش پيروز شد و 

   خداوند در مورد او ميفرمايد:
﴾ اْرُکْض ِبِرْجِلَک 41﴿ اٍب َواْذُکْر َعْبَدَنا أَيُّوَب إِْذ َناَدٰی َربَّهُ أَنِّی َمسَِّنَی الشَّْيَطاُن بِنُْصٍب َوَعذَ «

نَّا َوِذْکَرٰی ِألُوِلی 42﴿ ٰهَذا ُمْغتََسٌل َباِرٌد َوَشَراٌب  َعُهْم َرْحَمةً ّمِ ﴾ َوَوَهْبَنا َلهُ أَْهَلهُ َوِمثْلَُهم مَّ
اٌب ﴾ َوُخْذ ِبَيِدَک ِضْغثًا َفاْضِرب بِِّه َوَال تَْحَنْث ِإنَّا َوَجْدَناهُ َصاِبًرا 43﴿ اْألَْلَباِب  ّنِْعَم اْلعَْبُد إِنَّهُ أَوَّ

  مرا به  : شيطان را ندا داد که  پروردگارش  که  گاه را آن  ما ايوب  بنده  و ياد کن« » ﴾44﴿
،  و بجز اين  است  : مريضی  وی مراد از عذاب» است  مبتال کرده  و عذاب رنجوری 

را   درد و تکليف  و مشکالتش  يوبا  که اين  بود. دليل  رفته  نيز از بين  و مالش  خانواده
« داد، زيرا شر به خداوند نسبت داده نميشود، و در حديث صحيح امده:   نسبت  شيطان به

  (شر به تو نسبت داده نميشود).» و الشر ليس اليک
  بالی«هللا  صلی هللا عليه و سلم فرمودند:   رسول   ديگری آمده که :  همچنان در حديث 

  او را ترک  و بيگانه  خويش  کشيد تا بدانجا که  طول  بر وی  سال  هجده ، خدا ايوب  نبی
  احوال  و شام  بودند و صبح  اش دينی  برادران  ترين از مخصوص  کردند، جز دو مرد که

خدا   ؛ به  دانی : آيا می گفت  رفيقش  به  دو تن  از آن  يکی  روزی  پرسيدند. پس را می  وی
!  نگرديده  آن  مرتکب  از جهانيان  يک هيچ  که  است  شده  گناهی  رتکبم  ايوب  سوگند که

پروردگار بر   که  است سال   : آخر هجده ؟ گفت است  کرده  گناهی  پرسيد: مگر او چه  رفيقش
  دو نزد ايوب  آن  چون  بردارد! پس  و درد را از وی  مريضی   اين  که  نکرده  رحم  وی

تو   از آنچه  : من گفت  او نگويد. ايوب را به   رفيقش  نکرد تا سخن  ايیمرد شکيب  رفتند، آن
و   خاشع  او چنان  برای  من  داند (که می  عزوجل  خدای  که ، جز اين دانم نمی  چيزی  گويی می

  و هر دو نام  گذشتم کردند، می می  کشمکش  باهم  که  از نزد دو تن  وقتی  بودم) که  مطيع
  دوست  ، از آنجا که دادم می  آنها کفاره  و از جای  بازگشته  ام خانه  بردند، به  می خداوندأ را

صلی هللا عليه وسلم افزودند:  اکرم رسول  ياد شود. سپس  خداوندأ جز در حق  نام  نداشتم
از قضای   و چون  رفت می  حاجت  قضای  به   مريضی  خويش  در آن  ايوب بود که  چنان

  آورد. می  خانه  او را به  را گرفته  وی  دست  ، زنش گشت می  غفار  حاجت 
را برگرداند زيرا   وی  را فرانخواند که  دير ماند و زنش  خويش  در حاجت  ايوب روزی  

  اين  ، اينک بزن  زمين  را به  : (پايت فرستاد که  خداوندأ بر او وحی  بود که  هنگام  در اين
شد و   نگران  از ديرکرد وی  زنش  و چون». بعد  آيه«نوشيدنی)  سرد و  است  گاهی  شستن
او   سوی به  درحالی  ايوب  ، ناگاه متوجه شد  که است  چرا دير کرده  تا بنگرد که  رفت
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و او بر   ساخته  برطرف وی   را از تن  همه  و درد و علت  رنج  عزوجل  خدای  آيد که می
!  : هان او را ديد ( نشناختش) و گفت  زنش  چون  . پس است  خويش  صورت  نيکوترين
توانا   خدای  ، سوگند به ای رنجو رمبتال ـ را ديده  خدا اين  دهد، آيا نبی  تو برکت  خداوندأ به

  : بدان گفت  بود! ايوب  سالم  که  ، هنگامی ام نديده وی   تر به را مانند تو شبيه  مردی  من  که
  برای  و ظرفی  گندم  برای  : ظرفی داشت  دو ظرف  . ايوب هستم ب ايو  خود، همان  من  که

طال   آمد و در آن  گندم  از آنها بر سر ظرف  خداوندأ دو ابر را فرستاد، يکی جو. پس 
را از طال لبريز   و آن  جو طال ريخت  کرد و ابر ديگر در ظرف  لبريزش  و از آن  ريخت
  ». ساخت

، َوَمْن « سلم فرمودند: پيامبر صلی هللا عليه و  َّj َوَمْن يْستْعِفْف يُِعفَّهُ هللا َوَمْن َيْستَْغِن يُْغِنِه
ْبرِ  . َوَما أُْعِطَی أََحٌد َعَطاًء َخْيراً َوأَْوَسَع ِمَن الصَّ َّj ُ(ُمتََّفٌق َعلَْيه) يعنی: (و » يَتََصبَّْر يَُصبِّْره

می دارد، و کسی که خود را به صبر کسی که سئوال نکند خداوند او را عفيف نگه 
وادارد، خداوند به وی توفيق صبر می دهد، برای هيچکس بخشش و عطائی بهتر و 

   وسيع تر از صبر داده نشده است.)
َعَجباً ألْمِر اْلُمْؤِمِن إِنَّ أَْمَرهُ ُکلَّهُ َلهُ َخْير، َوَلْيَس «و پيامبر صلی هللا عليه و سلم فرمودند: 

اُء َصَبَر َذِلَک ِألحَ  اُء َشَکَر فََکاَن َخْيراً َله، َوإِْن أََصاَبتْهُ َضرَّ ٍد إِالَّ لْلُمْؤِمن: إِْن أََصابَتْهُ َسرَّ
    رواه مسلم.» فََکاَن خْيراً َلهُ 

(کار مسلمان انسان را به شگفتی و تعجب وا ميدارد. زيرا همهء کارش برای او خير 
ممکن نيست. اگر به وی فراخی و آسانی است، و اين امر برای هيچکس جز مسلمان 

روی دهد شکر کند، برايش خير است، و اگر به او سختی برسد هم صبر کند برايش خير 
  است.

ِ َصلّی هللاُ َعلَْيِه وَسلَّم «و از خباب ابن االرت وارد شده است که:  َّj َشَکْوَنا إِلَی رسوِل
ٌد بُردةً َلهُ فی ظّلِ اْلَکعْ  بِة ، َفقُْلَنا: أَال تَْستَْنصُر لََنا أَال تَْدُعو لََنا؟ َفقال: َقد َکاَن َمْن َوُهو ُمتَوّسِ

ُجُل فيُْحَفُر َلهُ فی األَْرِض فی ْجعُل فِيَها، ثمَّ يُْؤتِی باْلِمْنشاِر فَيُوَضُع علَی  قَْبلُکْم يْؤَخذُ الرَّ
وَن َلْحِمِه َوعْظِمه، ما َيُصدُّهُ ذلَک َعْن َرأِْسِه فيُجعُل نْصَفْين، ويُْمشُط ِبأَْمشاِط اْلحديِد َما دُ 

اِکُب ِمْن صْنعاَء إِلَی َحْضرْموَت ال يخاُف إِالَّ  ُ َهذا األَْمر حتَّی يِسير الرَّ َّj َّليتِمن َّjِديِنه، و
ئَْب َعَلی غَنِمه، ولِکنَُّکْم تَْستَْعِجلُوَن    رواه البخاری.» هللا والذِّ

ٌد بُْردةً وَقْد لِقيَنا ِمَن اْلُمْشرِکين ِشدَّةً وُهَو « وفی رواية :    » . ُمتَوّسِ
يعنی: (به پيامبر صلی هللا عليه وسلم شکايت کردم در حاليکه ايشان بردی (پتو) پوشيده و 
در سايهء خانهء کعبه بودند، گفتم: چرای برای ما طلب نصرت نمی کنيد و چرا برای ما 

مرد (مسلمان) گرفته شده و در گودالی که در زمين دعا نمی کنيد؟ فرمودند: در گذشته 
برای او حفر کرده بودند نهاده می شد، سپس اره بر سرش گذاشته شده و دو قسمت می 
شد، و سيخ های داغ شدهء آهنی را در زير گوشت و استخوانش فرو می کردند، او و 

از نمی داشت. بخدا وجودش را با آن سيخ ها شانه می کردند. با آن همه او را از دينش ب
سوگند هر آينه خداوند اين دين را به کمال خواهد رساند بنحوی که سواره از صنعاء به 

حضرموت برود و جز خدا و خطر گرگ بر گوسفندانش از چيزی نهراسد، ولی شما 
  شتاب زده ايد.
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 و در روايتی آمده که ايشان بردی (لباس خط خط) را پوشيده بودند و ما هم از مشرکين
  اذيت و سختی ديده بوديم.)

با اينحال بسياری از مردم اگر اجابت دعايشان به تأخير افتاد، جزع و فزع ميکنند در 
حاليکه خداوند تواناست که فوراً دعای آنها را اجابت کند، ولی اين يک نوع ابتالء و 

ان امتحان برای بندگانش ميباشد، چون حکمت الهی موجب شده تا بندگان خود را امتح
کند، و ممکن است اجابت بنده را بتأخير انداخته تا صدق و راستی او را بداند، چون اگر 

صادق باشد بر شدائد و مصيبتها صبر کرده استوار ميشود، و بجز خدا کس ديگری را 
نخواهد خواند، اگر هم کوهها بر سرش پايين آيد، و يا زمين شکافته شده او را ببلعد، و 

  تماد و توکلشان بر خدا قوی و محکم است.اين گونه اشخاص اع
پس مطمئاً خداوند درخواست او را بدون جواب نميگذارد و فرد ديگر در اين امتحان به 

فتنه افتاده و فريفته ميشود، ايمان او ضعيف شده، و شيطان اينکار را برايش زينت داده تا 
  او را از دايره اسالم خارج نمايد.

أََحِسَب النَّاُس أَن «نی که برای بشريت است، خداوند ميفرمايد: ومصداق آن ابتال و امتحا
ُ الَِّذيَن َصَدقُوا 2يُتَْرُکوا أَن َيقُولُوا آَمنَّا َوُهْم الَ يُْفتَنُوَن( َّj ََّوَلَقْد فَتَنَّا الَِّذيَن ِمن قَْبِلِهْم َفلَيَْعلََمن(

  .)(سورة العنکبوت»   )3َولَيَْعَلَمنَّ اْلَکاِذبِيَن(
(آيا مردمان گمان برده اند همين که بگويند ايمان آورده ايم به حال خود رها ميشوند و 

ايشان (با تکاليف و وظايف و رنجها و سختيهايی که بايد در راه آئين آسمانی تحمل کرد) 
آزمايش نميگردند؟ ما کسانی را که قبل از ايشان بوده اند (با انوع تکاليف و مشقات و با 

متها و محنتها) آزمايش کرده ايم، آخر بايد خدا بداند چه کسانی راست ميگويند، و اقسام نع
  چه کسانی دروغ ميگويند).

بنابراين بايد صبر کرد تا خداوند متعال خواسته بنده دعاکارش را برآورده کند و بايد 
ی متاکد باشيد اگر از خداوند طلب کنيد آنچه را براييتان خير است در وقت مناسب برا

  شما برآورده خواهد کرد.
 محترم! ۀخوانند

ابو اسحاق ابراهيم ابن ادهم رحمه هللا  در مورد اينکه چرا دعا های ما مورد استجابت 
  قرار نميگيرد ميفرمايد : چون قلب ها بخاطر ده چيز مرده است:

  هللا  را می شناسيم  و لی از او اطاعت نمی کنيم . - 1
  از سنت او پيروی نميکنيم  .پيامبر رامی شناسيم و لی  - 2
  قرآن را شناختيم  ولی  به دستور های آن عمل نمی نمايم . - 3
  از نعمت های خداوند ميخوريم  ولی از شکر آن بجای نمی اوريم . - 4
  جنت  را شناختيم و لی در جستجويش نيافتاديم. - 5
  دوزخ را شناختيم ولی  از آن نگريختيم. - 6
  با او مبارزه نکرديم. شيطان را شناختيم ولی  - 7
  مرگ را شناختيم ولی  برای آن آمادگی حاصل ننموديم. - 8
  مردگانتان را بخاک سپرديم ولی  از آن عبرت نگرفتيم. - 9
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از خواب برخاستيم ولی در عيب های ديگران سرگرم شده وعيب های خود را  - 10
  ناديده گرفتيم.

 امام ابن القيم رحمه هللا ميفرمايد: 
رين امور اين است که او را بشناسی و دوستش نداشته باشی ، پيام مناديش را از عجيب ت

بشنوی و در اجابت نمودن تأخير کنی ، ارزش سود معامله با وی را بدانی اما با ديگر 
معامله کنی ، شدت خشم او را بدانی اما خود را در معرض آن قرار دهی ، طعم درد 

ار آرامش و فرمانبرداری اش نباشی، طعم فشار وحشت نافرمانی اش را بچشی اما خواست
و سختی بر قلب را بهنگام غوطه ور شدن در غير کالم وی و سخن از غير او گفتن را 

بچشی اما مشتاق گشادگی سينه ات با ياد و مناجاتش نباشی، طعم عذاب را به هنگام تعلق 
درگاهش نگريزی. و قلبت به غير از او را بچشی اما از آن بسوی نعمت روی آوردن به 

عجيب تر از همه اين است که می دانی نيازمند او هستی اما با اين و جود از او می 
  گريزی و بسوی آنچه تو را از او دور می سازد رغبت می ورزی و روی می آوری.

از امير  المومنين حضرت على كرم هللا وجهه  پرسيدند  يا امير المومنين  !  چرا دعا ما 
داليل آنرا در نقاط ذيل با   مستجاب نمى گردد. حضرت على كرم (  و جهه )مسلمانان  

  زيبای خاصی چنين فرمولبندی وبيان فرمود:
  هللا  را  شناختيد ، ولى  حق  اورا  ادا نكرديد. - 1
  به پيغمبر صلى هللا عليه وسلم  ايمان اورديد ، ولى  به دساتير   آن عمل  نكرديد. - 2
   تالوت  نموديد ، ولى  به دستور هاى  آن عمل  نكرديد.آيات  قرآنى را  - 3
در زبان گفتيد   از آتش  مى ترسيم  ولى  كردار تان  موجب  ورود  به آتش  دوزخ   - 4

   مى گردد.
   درزبان گفتيد  جنت را دوست دارم ،  ولى در عمل  از جنت   فاصله گرفتيد. - 5
  ر  آن را  بجا ء نياوريد.از نعمت هاى  خدا مستفيد  شديد ،  ولى شك - 6
پروردگار با عظمت فرموده است : با شيطان عداوت و دشمنى كنيد ،  شما در  زبان   - 7

  با شيطان دشمنى .
  خويش  اعالم داشتيد  ، ولى  در عمل  با او دوستى  نموديد.

عيب هاى مردم را ديديد ، ولى عيب هاى  خود را  ناديده  گرفتيد ، اگر نيت  شما  - 8
لص باشد  وامر به معروف ونهى  از منكر كنيد با يقين كامل   دعايتان  به استجابت  خا

  »  مى رسد. 
الهی درين دينا کوتاه فرصت مارا توان خدمت به  خلق هللا و ادای رسالت دنيا و آخر  

  اعطا فرما
  الهی  توان  مارا قوت عبادت و خدمت به خلق هللا اعطا فرما

  الاله اال هللا. الهم اجعل آخر کالمنا 
   پايان.هللا تعالی اخرين کالم مارا  ال اله اال هللا ب�ردان. آمين آمين آمين يا رب العالمين 
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